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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9/2011 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VUIT DE JULIOL DE DOS MIL ONZE. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia vuit de juliol de dos mil onze, essent les 20:05 hores, a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Xavier González i 
Alemany, i assistits per mi, el sotasignant secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es 
reuneixen , Joan Gràcia i Minguell,  Francesc Cortés i Roca, Judith Rubio i Obiols, David 
Serlavós Serra, José Lombardia Pérez,  Josep Maria Llop i Rigol, Judith Menal  i Tolsa, 
Albert Guilera i Planas, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme Sáenz-Torre i Jurado.  
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1. Donació de compte del Decret d’alcaldia 432/2011, de 27 de juny, en matèria de 
delegacions. 

 
2. Donació de compte de la nova configuració dels diferents grups polítics 

municipals. 
 

3. Aprovació de les mesures organitzatives competència del ple per al mandat 
municipal resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 

 
4. Ratificació del Decret d’alcaldia 390/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la 

revisió del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
5. Precs i preguntes. 

 
 
1.- Donació de compte del Decret d’alcaldia 432/2011, de 27 de juny, en matèria de 
delegacions. 
 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA EN 
MATÈRIA DE DELEGACIONS 
 
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 27 de juny de 2011: 
 

“DECRET DE L’ALCALDE 432/2011 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.11.01 
Denominació: Mesures organitzatives competència de l’alcalde per al mandat municipal 
resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
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Únic. Aprovar les mesures organitzatives competència de l’alcalde per al mandat municipal 
resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011, en els termes següents: 
 
Primer Estructura de les competències de l’alcalde. 
 
1. Les competències de l’alcalde s’estructuren en àrees. Les àrees es divideixen en 
subàrees. Les competències, delimitades materialment, s’actuen a nivell de subàrees. Dins 
de cada subàrea, la competència per disposar actes jurídics l’exercita l’alcalde, o, per 
delegació seva, la junta de govern local, i la realització d’actes tècnics l’exercita l’alcalde, o, 
per delegació seva, un tinent d’alcalde o un regidor delegat. L’alcalde coordina totes les 
atribucions delegades. Els titulars de delegacions tindran la representació municipal dins del 
seu àmbit de competència. 
 
2. Són àrees la de presidència, la de les persones, la del territori i la de gestió. 
  
3. L’àrea de presidència no es divideix en subàrees, comprèn, en tot cas, les competències 
sobre direcció, programació, relació institucionals, la gestió del programa d’inversions 
municipal, la participació ciutadana i les competències no delegades en altres òrgans. 
 
4. L’àrea de les persones s’integra per les subàrees d’educació, salut i qualitat de vida, 
serveis socials, esports, cultura i teixit associatiu, foment de les tradicions, comunicació i 
noves tecnologies, joventut, polítiques d’igualtat, gent gran, cooperació, desenvolupament i 
solidaritat, nova ciutadania i ocupació. 
 
5. L’àrea de territori s’integra per les subàrees de medi natural i patrimoni, ordenació 
territorial, gestió territorial i espai públic, habitatge, mobilitat i transport i convivència i 
seguretat. 
 
6. L’àrea de gestió s’integra per les subàrees de política econòmica i serveis generals, 
atenció ciutadana, recursos humans i promoció econòmica. 
 
7. Cadascuna de les subàrees comprèn les matèries pròpies de la seva denominació. Per a 
la delimitació material de les subàrees, es prendrà en consideració la legislació sectorial 
aplicable en cada àmbit. 
 
Segon. Composició de la junta de govern local 
 
La junta de govern local s’integrarà per l’alcalde i per tres regidors, cadascun d’ells tindrà la 
condició de tinent d’alcalde, ordenats del primer al tercer. 
 
Són tinents d’alcalde: 
 
Primer. Joan Gràcia i Minguell 
Segon. David Serlavós i Serra 
Tercer. Francesc Cortés i Roca 
 
Tercer. Delegacions en la junta de govern local 
 
Es deleguen en la junta de govern local la competència per dictar resolucions i actes sobre 
les matèries següents: 
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a. Aprovar plans d’actuació municipals. 

 
b. Formar les propostes, prèviament al seu coneixement pel Ple, del pressupost, el programa 
d’inversions municipals, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, els instruments 
per a la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, el 
nombre i règim del personal eventual, les formes de gestió dels serveis i dels expedients de 
municipalització, els contractes i les concessions que siguin competència del ple, i de 
l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials. 

 
c. Aprovar la liquidació del pressupost, la proposta de compte general que se sotmetrà 
dictamen de la comissió especial de comptes i els comptes de recaptació i de gestió de 
multes confeccionats per la Diputació de Barcelona. 

 
d. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases selectives per a l’accés a la funció pública i 
per a la provisió de llocs de treball. 
 
e. L’acceptació de subvencions atorgades pels diferents ens públics. 
 
f. Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública o efectes 
que han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un valor residual. 
 
g. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. 
 
h. L’exercici d’accions judicials i administratives i l’informe municipal en procediments d’altres 
administracions, llevat que, per raó de la necessitat d’actuar dins d’un termini, no sigui 
possible el seu coneixement per la junta de govern local. 
 
i. L’aprovació inicial de plans parcials, plans parcials de delimitació, plans especials i plans 
de millora urbana, així com els  instruments de gestió urbanística i els projectes 
d’urbanització, les resolucions de cadascuna de les peces separades que integren el 
procediment expropiatori, quan s’executi per causa urbanística i l’acte administratiu que 
perfeccioni els contractes de dret públic sobre potestats i actes que versin sobre matèria 
urbanística. 

 
j. La resolució de procediments, llevat quan es produeixi per caducitat, sobre llicències 
urbanístiques, mediambientals, sanitàries, funeràries i en matèria de transports, si: 

 
j.1. En matèria d’urbanisme, es requereix que un projecte assumit per facultatiu acompanyi la 
sol.licitud i per a les llicències funeràries i en matèria de transports. 

 
j.2. En matèria d’activitats, si aquestes no són innòcues. 
 
k. Les concessions demanials i l’atorgament de llicències que legitimin utilitzacions del 
domini públic per altres administracions o per particulars que tingui per objecte aprofitaments 
requerits per a la ubicació temporal de maquinària, eines, materials o altres béns mobles 
emprats en la realització de construccions, instal·lacions o obres, la llicència urbanística 
legitimadora de les quals hagi estat atorgada per la junta de govern local. 
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l. Les liquidacions tributàries vinculades a procediments que es trobin delegats a la junta de 
govern local. 
  
m. L’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, de les 
convocatòries disposades a la seva empara i la resolució d’aquestes i l’atorgament de 
subvencions que no segueixin procediments de lliure concurrència. 

 
n. L’aprovació de memòries valorades i l’aprovació inicial i definitiva de projectes d’obra 
municipal ordinària quan aquestes no siguin competència de Ple. 
 
o. L’aprovació dels expedients de contractació. 
 
Quart. Delegacions en els tinents d’alcalde i en els regidors delegats 
 
Es deleguen les següents àrees i subàrees de competència de l’alcalde: 
 
Al primer tinent d’alcalde: les subàrees de política econòmica i serveis generals i d’atenció 
ciutadana. 
  
Al segon tinent d’alcalde: les subàrees de gestió territorial i espai públic, mobilitat i transport, 
convivència i seguretat i promoció econòmica. 
 
Al tercer tinent d’alcalde: les subàrees de serveis socials, cultura i teixit associatiu, 
comunicació i noves tecnologies, nova ciutadania i ocupació. 
 
A la regidora Judith Rubio i Obiols, les subàrees de foment de les tradicions, joventut, 
polítiques d’igualtat, cooperació, desenvolupament i solidaritat. 
 
Al regidor José Lombardía i Pérez, les subàrees d’educació, salut i qualitat de vida, esports, 
gent gran i recursos humans. 
 
Cinquè. Delegacions de signatura 
 
Es delega indistintament en les funcionàries municipals Maria Rosa Natal i Pujol, Gemma 
Canals i Raventós i Anna Batlle i Escofet, la firma sols per a prestar el vistiplau en els 
certificats i altres actes en exercici de la fe pública que emeti la Secretaria Intervenció. 
 
Sisè. Advocació automàtica 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà directament i automàticament les competències delegades com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat 
d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa 
en aquest sentit. 
 
Setè. Derogació 
 
Es deroguen les disposicions anteriors sobre matèries ordenades en aquest decret. 
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Vuitè. Publicitat 
 
Les delegacions es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes i del 
decret se’n donarà compte al ple dins de les sessions dedicades a les mesures 
organitzatives del mandat. 
 
Novè. Recursos 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos interposat davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de 
reposició davant de l’alcalde en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.”” 
 
Deliberacions 
 
L’alcalde passa a explicar i resumir el decret dient que l’ajuntament es divideix en tres 
àmbits: persones, territori i gestió. En l’àmbit de les persones hi ha tres regidors amb 
responsabilitats, que són els Srs. Francesc Cortés, Judith Rubio i José Lombardía; en l’àmbit 
de territori està l’alcalde i el Sr. David Serlavós; en l’àmbit de gestió hi ha tres regidors amb 
responsabilitat, els Sr. David Serlavós, Joan Gràcia i José Lombardía. 
 
2.- Donació de compte de la nova configuració dels diferents grups polítics 
municipals. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE DE LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS DIFERENTS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
De conformitat al que disposa l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i un cop constituït 
aquest Ajuntament, derivat de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i celebrades el passat dia 22 de maig de 2011, cal deixar 
constància de la nova configuració dels diferents grups polítics municipals. 
 
Atès que els onze regidors d’aquesta Corporació, que van prendre possessió dels seus 
càrrecs el passat dia 11 de juny de 2011, han presentat una declaració signada expressant 
el Grup Polític al qual desitgen adscriure’s. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar compte al Ple, a efectes purament informatius, de què com a conseqüència de 
les declaracions efectuades pels onze regidors de la Corporació, en compliment de l’art. 50.4 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els Grups Polítics Municipals que s’han constituït 
en aquest Ajuntament pel present mandat, són els següents: 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE-ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL (LPS-
EPM) 
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Membres: 
 
Sr. Xavier González i Alemany 
Sr. Joan Gràcia i Minguell 
Sr. David Serlavós Serra 
Sr. Francisco Cortés Roca 
Sra. Judith Rubio Obiols 
Sr. José Lombardía Pérez 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Joan Gràcia i Minguell 
Suplent: Sr. Francisco Cortés Roca 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
 
Membres: 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol 
Sra. Judith Menal i Tolsa 
Sr. Albert Guilera i Planas 
Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico 
Sra. Maria del Carme Sáenz-Torre i Jurado 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Josep Maria Llop i Rigol 
Suplent: Sra. Judith Menal Tolsa” 
 
 
3.- Aprovació de les mesures organitzatives competència del ple per al mandat 
municipal resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 
 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
COMPETÈNCIA DEL PLE PER AL MANDAT MUNICIPAL RESULTANT DE LES 
ELECCIONS LOCALS DEL DIA 22 DE MAIG DE 2011 
 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.11.01 
Denominació: Mesures organitzatives competència del ple per al mandat municipal 
resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 
 
DISPOSICIÓ 
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Únic. Aprovar les mesures organitzatives competència del ple per al mandat municipal 
resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011, en els termes següents: 
 
Primer. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal 
 
Les sessions ordinàries del ple municipal tindran lloc el segon divendres hàbil dels mesos de 
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i s’iniciaran a les 20 hores. 
 
Sobre aquest règim general, l’alcalde pot introduir les modificacions següents: 
 
- Quan coincideixi amb un període de campanya electoral, el ple es podrà ajornar fins a la 
setmana posterior a aquella en què la campanya finalitzi. 
 
- Motivadament, podrà canviar l’hora d’inici de la sessió entre les 19 i les 22 hores i/o 
convocar-la per al dia hàbil anterior al previst amb caràcter general. 
 
Segon. Junta de govern local 
 
Es ratifica la constitució de la junta de govern local, la qual s’integrarà per l’alcalde i fins a 
tres regidors, que en seran vocals. 
 
En serà secretari de la junta de govern local, el secretari interventor municipal. 
 
Les sessions ordinàries de la junta tindran lloc el primer i tercer dilluns hàbils de cada mes, a 
les 19 hores i 30 minuts. L’alcalde motivadament podrà canviar l’hora d’inici de la sessió 
entre les 19 i les 22 hores i/o convocar-la per al dia hàbil anterior al previst amb caràcter 
general. 
 
Tercer. Delegacions 
 
Es ratifica la delegació en la junta de govern local totes les competències del ple que no 
tinguin caràcter indelegable, llevat d’aquelles de la matèria de contractació. 
 
En  matèria de contractació, es deleguen en la junta de govern local els acords sobre 
aprovació d’expedient de contractació, mentre que la resta d’acords en matèria de 
contractació es deleguen en l’alcalde. La delegació comprèn totes les facultats de l’òrgan de 
contractació. No es deleguen atribucions relatives a aquells procediment de contractació on 
les de l’òrgan de contractació siguin indelegables. 
 
 
Quart. Comissions informatives 
 
Es constitueixen les comissions informatives següents: 
 
- Especial de comptes, la qual tindrà les atribucions que normativament se li confereixen. 
 
- D’ordenació territorial, la qual tindrà competències en matèries pròpies de la seva 
denominació. 
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Les comissions estaran integrades per l’alcalde, dos regidors del grup municipal de la Palma 
Sempre i dos regidors del grup municipal de Convergència i Unió. La designació dels 
regidors membres de la comissió es realitzarà en el termini de cinc dies des de la data 
d’aquest ple, per mitjà d’escrit signat pel portaveu del grup municipal. 
 
Les comissions: 
 
a. Dictaminaran preceptivament tots els assumptes compresos en el seu àmbit de 
competència material els acords que sobre aquestes matèries hagi de conèixer el ple. 
 
b. Deliberaran sobre assumptes del seu àmbit material de competència. 
 
Es reuniran a iniciativa de l’alcalde o d’un grup municipal. 
  
L’alcalde presidirà totes les comissions i en serà el seu secretari el secretari interventor 
municipal. 
 
Cinquè. Comissió deliberant 
 
Es ratifica la constitució de la comissió deliberant com a òrgan permanent de coordinació del 
govern municipal i assistència a l’alcalde, sense perjudici de les competències pròpies o 
delegades en la junta de govern local. 
 
La comissió deliberant s’integra per tots els regidors que ostentin delegacions de l’alcalde. 
 
L’alcalde presidirà la comissió. 
 
En serà secretari de la comissió deliberant el secretari interventor municipal. 
 
A la comissió hi assistirà el membre del personal al servei de l’Ajuntament que tingui la 
funció d’implementar tècnicament les decisions i directrius que emeti la comissió deliberant. 
 
Les sessions ordinàries de la comissió deliberant tindran lloc el primer i tercer dilluns hàbils 
de cada mes, a les 20 hores. L’alcalde motivadament podrà canviar l’hora d’inici de la sessió 
entre les 19 i les 22 hores i/o convocar-la per al dia hàbil anterior al previst amb caràcter 
general. 
 
Sisè. Assistència de persones sense la condició de membres a les sessions 
 
A les sessions de la junta de govern local, de les comissions informatives i de la comissió 
deliberant podran assistir membres del personal al servei de l’Ajuntament i contractistes 
municipals, als efectes de prestar assistència o assessorament tècnic en els àmbits de la 
seva competència. Intervindran, prèvia invitació nominativa de l’alcalde, la qual es realitzarà 
en la resolució de convocatòria, amb veu i sense vot. 
 
Setè. Representants municipals en òrgans d’altres administracions, quan la 
designació correspongui al ple municipal. 
 
Es designa com a representant municipal al Consell Escolar del CEIP “El Solell”, al regidor 
d’educació, el senyor José Lombardía Pérez. 
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Es designa com a representant municipal al Consell de Dones del Baix Llobregat, a la 
regidora de polítiques d’igualtat, la senyora Judith Rubio Obiols. 
 
Es designa com a representant municipal a l’Associació de Defensa Forestal, l’Alcalde, el 
senyor Xavier González Alemany. 
 
Es designa com a representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística, al regidor 
d’educació, el senyor José Lombardía Pérez. 
 
Es designa com a representant municipal al Consorci per la Gestió de la Televisió Digital 
local pública del Baix Llobregat Centre, al tercer tinent d’alcalde, el senyor Francisco Cortés 
Roca. 
 
Es designa representant municipal al Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, al segon tinent d’alcalde, el senyor David Serlavós Serra. 
 
Vuitè. Dedicació dels membres corporatius i retribucions 
 
Únicament, l’alcalde en tindrà dedicació parcial amb una jornada màxima equivalent a 
l’ordinària dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat. 
 
La seva retribució serà, en import brut anual, de 33.000 euros/any. 
 
L’import brut anual es distribuirà en dotze pagues mensuals iguals. 
 
Les retribucions es meritaran per dies naturals i es liquidaran per mesos vençuts. 
 
A la finalització del mandat, si l’alcalde resultés reelegit, mentre el ple no es pronunciï al 
respecte, seguirà percebent les seves retribucions fins que el ple no fixi un nou acord sobre 
aquesta matèria. 
 
Novè. Assistències 
  
La resta de regidors que no percebran les assistències següents per participació en òrgans 
col·legiats en els quals siguin membres, indicades en euros per sessió: 
 
Ple: 90. 
Junta de Govern Local: 50. 
Comissió informativa: 30 
Comissió deliberant: 240.  
 
Per cada regidor, mes natural i òrgan, es percebrà un màxim de dues assistències. 
 
Desè. Dotació econòmica dels grups municipals 
  
Cadascun dels grups municipals percebrà una dotació econòmica. La dotació s’integrarà per 
una part fixa de 185,00 euros/any, i una part variable de 45 euros/any, per regidor. 
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La dotació es meritarà per dies naturals des de la data d’inscripció al registre general 
municipal de l’escrit de constitució del grup i es liquidarà d’ofici els mesos de gener i juliol 
referida al semestre immediatament anterior. La liquidació corresponent al primer semestre 
del mandat computarà des de la data d’inici de meritació fins a final de l’any natural. La 
liquidació corresponent al darrer semestre del mandat computarà des del primer dia de l’any 
natural fins al darrer dia del mandat i es practicarà dins del mes de juny. 
 
Onzè. Actualització de retribucions, assistències i dotacions econòmiques 
 
Llevat que altra cosa es disposi per acord de ple, les retribucions i assistències dels regidors 
i les dotacions econòmiques del membres corporatius s’actualitzaran amb els mateixos 
percentatges que es prevegin amb caràcter general per al personal al servei de l’Ajuntament 
a les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Dotzè. Tresoreria 
 
S’accepta la renúncia al funció de tresoreria de la funcionària, Montserrat Lecha i Soler. 
 
Es designa tresorer municipal el regidor Joan Gràcia i Minguell. 
 
Tretzè. Derogació 
 
Queden derogades les disposicions anteriors del ple municipal sobre organització sobre 
matèries regulades en aquest acord. 
  
Catorzè. Publicitat 
 
L’acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes. 
  
Quinzè. Recursos 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos interposat davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de 
reposició davant de l’alcalde en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Els precedents acords s’aproven amb el vot afirmatiu del grup municipal de La Palma 
Sempre-Entesa i l’abstenció del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
 
4.- Ratificació del Decret d’alcaldia 390/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la revisió 
del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 390/2011 
DE DATA 7 DE JUNY, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA 
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ 
 
Vist el decret núm. 390/2011 de data 7 de juny. 
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
RATIFICAR el decret núm. 390/2011 de data 7 de juny, que tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 03.301.09.33 
Denominació: Direcció General de Protecció Civil. Subvencions per a la revisió de Plans de 
Protecció Civil. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist que mitjançant Resolució IRP/3790/2009, de 30 de desembre, la Direcció General de 
Protecció Civil ens va concedir una subvenció en matèria de Protecció Civil, concretament 
per a la revisió de Pla de Protecció Civil, elaborat i aprovat pel Ple municipal el dia 6 de maig 
de 2005  homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 6 de juliol de 
2005. 
 
Atès que en data 30 de maig han finalitzat els treballs de recollida d’informació i revisió del 
PAM de la Palma de Cervelló, 
 
Vist que és necessari que el Ple municipal acordi l’aprovació de l’esmentada revisió, per a la 
seva tramesa a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a la seva homologació, 
 
Atès que en l’actual moment de transició de composició del nou consistori resultant de les 
Eleccions Municipals del dia 22 de maig de 2011 no és possible la convocatòria d’una sessió 
plenària per elevar-hi l’aprovació de la revisió del Pla d’Actuació Municipal, 
 
DISPOSICIÓ 
 
Primer. Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló. 
 
Segon. Ratificar aquest acord en la propera sessió de Ple Municipal que es celebri. 
 
Tercer. Disposar la seva elevació a informació pública durant el termini d’un mes a partir de 
la ratificació definitiva per part del Ple municipal. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.” 
 
Els precedents acords s’aproven amb el vot afirmatiu del grup municipal de La Palma 
Sempre-Entesa i del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
5.- Proposta per via d’urgència 
 
“Proposta d’acord d’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2012 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada 
al DOGC número 5876, d’11 de maig de 2011, per la qual s’estableix el calendari de festes 
laborals a Catalunya durant l’any 2012, i que són les següents: 
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6 de gener (Reis) 
6 d’abril (Divendres Sant) 
9 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
1 de maig (Festa del Treball) 
15 d’agost (l’Assumpció) 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
8 de desembre (la Immaculada) 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals, 2 
tindran caràcter local, i atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les 2 
festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que l’acord de 
l’Ajuntament que proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació abans 
del dia 31 de juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a 
festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2012 els dies: 
 

- 28 de maig 
- 24 de setembre 

 
Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.” 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta que s’aprova amb el vot afirmatiu del grup 
municipal de La Palma Sempre-Entesa i del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
Els precedents acords s’aproven amb el vot afirmatiu del grup municipal de La Palma 
Sempre-Entesa i del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
 
6.- Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 32 minuts, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari, 


