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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10  DE L’AJUNTAMENT 
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIOL DE 2015 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de juliol de 2015, a les 20.05 hores, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits 
per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors, 
Francesc Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 
Josep M. Llop, Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judith Guillem Gimeno, Enric 
Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 
 
1. Donar compte del decret número 383/2015: 
 

“DECRET DE L’ALCALDE 383/2015 
 
PROCEDIMENT 
Codi: 01.123.15.01 
Denominació: Mesures organitzatives competència de l’alcalde per al mandat 
municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Sobre matèries de competència de l’alcalde 
 
Primer. Disposar en les matèries de competència de l’alcalde les següents mesures 
organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2015-2019:  
 
PRIMERA. Composició de la Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i els regidors Francesc Cortés Roca 
i Esteve Fisas Ollé. 
  
SEGONA. Nomenament de tinents d’alcalde 
 
Es nomenen tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local següents, 
amb l’ordre que també s’expressa: 
 
Primer tinent d’alcalde: Francesc Cortés Roca 
Segon tinent d’alcalde: Esteve Fisas Ollé  
 
TERCERA. Estructura funcional municipal 
 
L’Ajuntament s’estructura en eixos funcionals, els quals, a la vegada, s’integren per 
àrees competencials: 
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Eix de la Cohesió Social 
 Educació 
 Cultura i Teixit Associatiu 
 Festes 
 Salut i Qualitat de Vida 
 Esport 
 Polítiques d'Igualtat 
 Infància 
 Joventut 
 Gent Gran 
 Convivència i Seguretat 

Eix de la Justícia Social 
 Acció Social 

 
Cooperació, Desenvolupament i 
Solidaritat 

 Nova Ciutadania 
 Política Econòmica 
 Promoció Econòmica 
 Ocupació 
 Habitatge 

Eix Gestió Responsable 

 
Gestió Municipal i Atenció a la 
Ciutadania 

 Participació Ciutadana 
 Transparència 
 Recursos Humans 
 Comunicació i Noves Tecnologies 

Eix de l'Espai Comú 
 Medi Ambient 
 Mobilitat i Transport 
 Ordenació Territorial 
 Urbanisme i Espai Públic 
 Patrimoni 
 
QUARTA. Delegacions en tinents d’alcalde 
 
Es delega en els tinents d’alcalde indicats a continuació les competències 
corresponents a les àrees que en cada cas s’indiquen:  
 
Primer tinent d’alcalde : Cultura i Teixit Associatiu, Joventut, Acció Social, Nova 

Ciutadania, Promoció Econòmica, Ocupació, Habitatge i 
Comunicació i Noves Tecnologies. 

Segon tinent d’alcalde : Convivència i Seguretat, Gestió Municipal i Atenció a la 
Ciutadania, Participació Ciutadana, Transparència, Mobilitat 
i Transport, Urbanisme i Espai Públic. 

 
CINQUENA. Delegacions en regidors  
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Es delega en els regidors indicats a continuació les competències corresponents a 
les àrees que en cada cas s’indiquen: 
 
- Susana Fort Mateos: Salut i Qualitat de Vida, Esport, Polítiques d’Igualtat, Gent 
Gran, Cooperació, Desenvolupament i Solidaritat. 
- Maria Rosa Escobar Olivas: Educació, Festes, Infància i Recursos Humans. 
 
SISENA. Regles comunes sobre aplicació del règim de delegacions en òrgans 
unipersonals 
 
1. L’atribució de delegacions als òrgans unipersonals suposa conferir-los totes les 

facultats d’activitat tècnica i material que l’ordenament reconeix a l’alcalde, així 
com el comandament a efectes de l’exercici d’aquestes activitats i per a la 
preparació de l’activitat jurídica, corresponent als equips instructors encarregats 
dels procediments inclosos dins de l’àrea delegada. Quant a les atribucions 
jurídiques, els tinents d’alcalde i regidors delegats formularan les propostes 
d’acord corresponents a la seva àrea i que, per tractar-se d’actes discrecionals, 
no hagi d’assumir l’instructor, i les resolucions i altres actes de tràmit, només 
quan expressament se’ls atribueixi en una de les resolucions del cartipàs.  

2. L’absència, vacant o malaltia d’un delegat unipersonal suposarà l’avocació 
automàtica de la competència envers l’alcalde, sense necessitat de resolució que 
així ho disposi.  

3. Les actuacions pròpies d’una política municipal que afectin un espai públic seran 
desenvolupades pel delegat competent sobre la política sectorial i no pel delegat 
en matèria d’espais públics.  

4. Les liquidacions tributàries vinculades a l’ocupació del domini públic es dictaran 
sempre en unitat d’acte amb la resolució que disposi sobre el dret corresponent.  

5. Les liquidacions tributàries vinculades a la prestació de serveis es dictaran 
sempre en unitat d’acte amb la resolució que acordin la prestació.  

6. Tots els regidors seran competents per a sol·licitar i justificar subvencions 
destinades a les polítiques pròpies de les àrees que tenen delegades.  

7. La representació institucional de l’Ajuntament davant d’altres poders i 
administracions públiques no es troba delegada en cap cas, sense perjudici de 
les delegacions amb facultats jurídiques o merament tècniques que l’alcalde 
pugui conferir i sense perjudici de la condició de representants de l’Ajuntament 
expressament conferides per les resolucions del cartipàs.  

 
SETENA. Referents dels eixos funcionals 
 
Sense perjudici de les delegacions que es confereixen als apartats següents, es 
designen els referents per a cadascun dels eixos funcionals següents: 
 
- Alcalde: eix de l’Espai Comú 
- Primer tinent d’alcalde: eix de la Justícia Social 
- Segon tinent d’alcalde: eix de Gestió Responsable 
 
Les regidores Susana Fort Mateos i Maria Rosa Escobar Olivas cogestionaran com a 
referents l’eix de la Cohesió Social. 
 
Els referents dels eixos funcionals tenen com a missió coordinar per garantir la unitat 
de l’acció de govern municipal en l’àmbit competencial de l’eix corresponent. 
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VUITENA. Delegacions de signatura 
 
Es delega indistintament a les funcionàries municipals Gemma Canals Raventós, 
Anna Batlle Escofet i Anna Garcia Parra la firma als sols efectes de prestar el 
vistiplau en certificats i altres actes en exercici de la fe pública que emeti la 
Secretaria Intervenció. 
 
NOVENA. Ubicació a la Sala de Plens 
 
Ordenats per grups municipals, mirant des del darrere de la taula, de dreta a 
esquerra, els regidors i el secretari interventor s’ubicaran en l’ordre següent: 
 
- Convergència 
- Secretari interventor 
- Alcalde 
- Resta de regidors de la Palma Sempre – Entesa 
- Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
- Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 
 
DESENA. Derogació  
 
Es deroguen totes les disposicions anteriors en matèries de cartipàs municipal 
competència de l’alcalde ordenades en aquest decret. 
  
SEGON. Disposar que l’eficàcia de les delegacions es produirà conforme a la 
legislació de règim local.  
 
TERCER.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
 
QUART. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. “ 

 

Votació: El Ple es dóna per assabentat. 
 
2. Proposta d’acord d’aprovació de les mesures organitzatives competència del Ple 
per al mandat municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 
 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
COMPETÈNCIA DEL PLE PER AL MANDAT MUNICIPAL RESULTANT DE LES 
ELECCIONS LOCALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2015 
 
PROCEDIMENT 
Codi: 1.123.15.01 
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Denominació: Mesures organitzatives competència del Ple per al mandat 
municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 
 
DISPOSICIÓ 
 
Primer. Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures 
organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2015-2019: 
 
PRIMERA. Estructura funcional municipal 
 
L’Ajuntament s’estructura en eixos funcionals, els quals, a la vegada, s’integren per 
àrees competencials, definits a l’annex 1.  
 
SEGONA. Constitució de comissions informatives 
 
Es constitueixen les comissions informatives següents: 
 
- Especial de Comptes 
- Permanent sobre Planificació Urbanística i Ordenació Territorial 
- Especial sobre el Procés de Segregació Municipal 
 
La Comissió Especial de Comptes exercirà les competències legalment reservades i 
la resta actuaran dins de l’àmbit material de la seva definició. 
 
Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui la 
presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup municipal de la Palma Sempre - 
Entesa, dos regidors del grup municipal de Convergència, un regidor del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor del 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés. 
Actuarà com a secretari el de la corporació. Formaran part de la Comissió del Procés 
de Segregació Municipal, amb veu però sense vot, els anteriors alcaldes i el 
president de la Comissió Gestora. 
 
La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest 
acord. 
 
TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats 
 
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries, 
en primera crida els següents dies hàbils, amb inici a les 20 hores, i amb la 
periodicitat següent: 
 
- Ple: segon divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. 
- Junta de Govern Local: primer i tercer dilluns 
 
Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els 
dies en què tindran lloc les sessions ordinàries. 
 
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 inclosa dins de 
l’actual mandat consta a l’annex 3. 
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QUARTA. Comissió Deliberant 
 
La Comissió Deliberant es constitueix com l’òrgan permanent de coordinació del 
govern municipal i assistència a l’alcalde, sense perjudici de les competències 
pròpies o delegades a 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 i en serà el seu secretari el secretari interventor 
municipal. 
 
La Comissió Deliberant celebrarà sessió tots els dilluns hàbils. Quan hi hagi el 
mateix dia Junta de Govern Local, a la seva finalització, i, en la resta de casos, a les 
20 hores. 
 
CINQUENA.  
 
(Sense contingut) 
 
SISENA. Representants municipals 
 
Es designen els representants municipals que figura a l’annex 4.  
 
SETENA. Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius 
 
Únicament, l’alcalde 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 35.000 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 resulta 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. 
 
VUITENA. Assistències 
 
Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans 
col·legiats dels regidors sense dedicació: 
 

‐ Ple: 100 euros 
‐ Junta de Govern Local: 50 euros 
‐ Comissions Informatives (Especial de Comptes i Permanent sobre Planificació 

Urbanística i Ordenació del Territori): 50 euros 
‐ Comissió Deliberant: 240 euros 

Per cada regidor i mes natural, es percebrà un màxim de tres assistències a la 
Comissió Deliberant. 
 
NOVENA. Grups municipals i els seus portaveus 
 
El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consta a l’annex 5. 
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DESENA. Assignacions als grups municipals 
 
Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals seran de 185 
euros/any per grup i 45 euros/any per regidor.  
 
ONZENA. Tresorer municipal 
 
La funció de tresorer municipal l’exercirà el regidor Esteve Fisas Ollé. 
 
DOTZENA. Convocatòria d’òrgans col·legiats 
 
La convocatòria a tots els regidors i regidores s’efectuarà obligatòriament i de forma 
exclusiva per mitjans electrònics, respectant en tot cas els terminis legalment 
establerts. A l’expedient corresponent a la sessió s’incorporarà la documentació 
acreditativa de la notificació electrònica de la convocatòria a tots els membres de la 
corporació. Aquesta previsió serà efectiva des del moment que es disposi dels 
aplicatius informàtics corresponents degudament desplegats.  
 
TRETZENA. Mantenir la vigència de les mesures organitzatives anteriors que no 
s’hagin modificat en els presents acords.  
 
CATORZENA. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
notificar-lo als regidors que no assisteixin a la sessió en què s’aprova. 
 
 
QUINZENA. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.”   

 

Votació: Sí  6 (LPS i PSC), No  5 (Converència i ERC) 

 
Intervencions:  
 
a) El Sr. Pedro Ardoy pregunta sobre si s’han rebut instruccions d’embargament 
d’ajuts per part de la hisenda estatal. També pregunta sobre les accions en relació a 
espais per a gossos al municipi. I per acabar, pregunta si hi ha algun error en les 
retribucions de la RLT. 

En relació a la primera pregunta l’alcalde diu que no s’ha rebut cap requeriment. En 
relació a la segona pregunta s’està estudiant quina és la millor política a seguir. Es 
treballa en ubicar un espai al passeig del Roure. S’està estudiant. I per acabar, en 
relació a les retribucions, no hi ha cap error si no un desacord amb els treballadors. 
Els treballadors qüestionen el document que ells mateixos van firmar i autoritzar. 
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b) El Sr. Enric Bellver pregunta sobre si hi ha un assessor jurídic i què cobra. 

L’alcalde respon que sí que hi ha un assessor jurídic i existeix una partida al 
pressupost per a les despeses derivades de l’assessorament jurídic i els diferents 
contenciosos, tals com les despeses de procuradors. L’import exacte ja l’hi farà 
arribar.  

 c) E Sr. Josep Maria Llop demana la sentència de Ca n’Iglésies; prega que l’òrgan 
assessor, que encara s’està definint i es definia i regulava al punt del cartipàs retirat, 
sigui més ben definit tenint en compte la funció essencial de l’oposició, que no és 
assessorar sinó controlar, i que els membres no siguin decidits arbitràriament 
escollits per l’alcalde. La proposta que s’ha fet arribar no representa ni implica una 
nova forma de fer política; i també prega que l’equip de govern ha d’entendre la 
funció de l’oposició.  

El Sr. Xavier González diu que era important que els veïns de la Palma sàpiguen 
que es volia crear un òrgan per arribar a acords tots els grups municipals. En relació 
a la junta de portaveus es definirà de cara al proper ple. I es farà arribar la sentència 
a la qual s’ha fet referència. L’òrgan ha de servir per buscar consens. 

d) El Sr. Xavier Avellaneda pregunta sobre l’horari de la consergeria de l’escola. 
Prega que la qüestió del consell assessor es redefineixi, ja que la idea és bona.  

L’alcalde agraeix les paraules i diu que s’estudiarà el tema de la consergeria. 
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21 hores i 25 minuts, el Sr. 
alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 L’alcalde     El secretari interventor 


