ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 2 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 2 DE MARÇ DE 2018
A la Palma de Cervelló, el dia 2 de març de 2018, a les 19.04 h, 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
Francisco Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas,
Josep M. Llop Rigol, Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Enric
Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació
de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple que consta a l’expedient.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes anteriors.
- Ple ordinari del dia 10 de novembre de 2017
- Ple ordinari del dia 12 de gener de 2018
2. Aprovació provisional del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
3. Moció per revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de
comunicació públics.
4. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
5. Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
6. Moció per a la llibertat dels presos polítics.
7. Moció per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles
bressol.
8. Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució
i reducció de les desigualtats.
9. Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l’aigua a conseqüència de
l’increment de la tarifa d’ATLL (Aigües Ter-Llobregat).
10. Moció per donar suport a la vaga feminista del 8 de març.
11. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
12. Precs i preguntes.
1. Aprovació d’actes anteriors.
-

Ple ordinari del dia 10 de novembre de 2017. Es corregeix un error i és
aprovada per 10 vots a favor (PSC, LPS i PDeCAT) i un en contra (ERC).
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-

Ple ordinari del dia 12 de gener de 2018. Es corregeix un error i és aprovada
per 10 vots a favor (PSC, LPS i PDeCAT) i un en contra (ERC).

2. Aprovació provisional del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2018
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació i l’informe del secretari de data 20
de febrer de 2018 per a l’exercici 2018.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2018
en els termes que figuren en el document annex a aquest acte.
Segon.- Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. Durant
aquest termini es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut aquest sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.”
Votació: 5 vots a favor per part de la LPS, 1 vot en contra per part d’ERC i l’abstenció del
PDeCAT i PSC.
3. Moció per revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de
comunicació públics.
“MOCIÓ PER REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I
MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc
el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.
A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA, el Ministre Montoro exigeix que el
sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA corresponent a les
subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu
del producte.
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des d’Esquerra
Republicana vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector
públic per introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament
aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i
té efecte des del novembre de 2017.
Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix a aplicar la seva interpretació als exercicis que van de
l’any 2012 al 2017, obligant entitats culturals i mitjans de comunicació públics a fer efectiu el
pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica.
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La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC), el MACBA o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió,
així com també a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es
pugui estendre a altres entitats que reben ajuts públics.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i
dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a
abonar els imports de l’IVA.
Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar
contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de
sectors amb una clara vocació social i cultural.
Tercer. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades
en la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya.
Quart. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a
càrrec del Govern espanyol.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.”
Votació: Aprovada per unanimitat
4. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
“MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la
finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de
prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins al 2011, aquest fons ha anat
incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions
contributives fins a arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la
guardiola de les pensions fins a arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat
Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions
laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra
a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van
generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la
revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern del
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PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta
el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar
per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant
tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral
han deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma
laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó
que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense
objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura
situació de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari
per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures
que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del
problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat
en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més
baixes.
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns
salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat
per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com
de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions
derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure
primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per
falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta
gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els
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ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala
gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a
càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya.”
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC i l’abstenció per part de PSC.
5. Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
“MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i
cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues
per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense
Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de
dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70%
de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb
l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs
de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes.
El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens
de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un
26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a
les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió
que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per
eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi
front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i
personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem seguit
amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han posat de
nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos
d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que mostren que cal
continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de la Palma de Cervelló manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i
de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona, als
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes.”
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC i l’abstenció per part de PSC.
6. Moció per a la llibertat dels presos polítics.
“MOCIÓ PER A LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir en presó
preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, encara
avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es produïa després que Forn renunciés a la seva
acta de diputat. Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” de que la
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“voluntat política” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència. Uns dies
abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als diputats electes
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi Forn assistir als plens del Parlament. I, alhora,
desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una pressió catalana.
El conseller Forn, com el vicepresident Junqueras són a la presó des del 2 de novembre,
quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó incondicional.
Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els líders de les dues principals entitats de
la societat civil catalana, com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC),
són a la presó des del 16 d’octubre acusats de sedició. De les quatre persones, tres d’ells,
Junqueras, Forn i Sànchez, són avui diputades electes del Parlament de Catalunya.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha exigit
en reiterats actes la seva posada en llibertat. Incomptables pronunciaments jurisprudencials
consideren la presó preventiva com una mesura excepcional i que només ha de ser
sostinguda quan sigui estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de
llibertat de persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una
gran preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres penitenciaris de
fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris
dependents del Ministeri del Interior, situades a Soto del Real i Estremera, a uns 600
quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i vincles
afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit dels
Drets Humans, ha afegit més tensió a la vida política catalana, immersa en una preocupant
espiral d’excepcionalitat democràtica i jurídica. I cada cop són més veus, de dins i fora de
Catalunya, que veuen en els empresonament i l’allunyament un obstacle que dificulta la
normalització política amb què confia la societat catalana, independentment de les seves
conviccions i creences.
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals,
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva llar.
Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com ara el
principi de seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de desembre
de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU, que diu textualment “Si la persona detinguda o
presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la
seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les Nacions Unides sobre el
tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran internats en
establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”. El 6
d’octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va aprovar l’anomenat Informe Begeron
sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió Europea, en el qual condemna
l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit per a les famílies dels
reclusos”.
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la dispersió que
a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a persones acusades per
delictes de terrorisme. Una circumstància que no només afecta a les persones
empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre les seves
famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals d’aquest
allunyament i els riscos personals que suposa per a les famílies.
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El col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones preses basques, SARE, alerta
que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica penitenciària, s’han produït 400
accidents a les carretes espanyoles i han mort 16 persones familiars de preses basques.
La Palma de Cervelló, poble compromès amb els valors de la llibertat, la pau i la defensa
dels drets humans, i també compromès en la dignificació de la vida política dels reclusos
rebutja l’allunyament de llur familiars i s’oposa a normalitzar aquesta pràctica. Per tots
aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de la Palma de Cervelló expressa, un cop més, el seu rebuig a la
decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les
entitats més importants de Catalunya que sempre han actuat de manera pacífica.
Segon. L’Ajuntament de Palma de Cervelló considera que l’aplicació d’una mesura cautelar
com la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, dificulta la normalització de la
situació política a Catalunya.
Tercer. L’Ajuntament de Palma de Cervelló expressa la seva solidaritat a les famílies de les
persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se a la seva disposició per tal
d’abastir-les del suport emocional i psicològic que necessitin.
Quart. L’Ajuntament de Palma de Cervelló considera l’allunyament penitenciari com un
càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional, atempta contra els
drets humans i defensa que, mentre no es produeix l’excarceració i per raons d’humanitat,
es procedeixi immediatament al trasllat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez a centres penitenciaris catalans.
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.”
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC i 1 vot en contra per part de
PSC.
7. Moció per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles
bressol.
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL
DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans
de CiU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades salvatges i
discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al
sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a
l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular
mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la
institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el
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sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els
ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de
les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic .
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir
un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de
1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins
als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la
Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant
la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de
Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de
col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del
deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament
no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló els acords següents:
1). Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la
gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
2). Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència
del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les
escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs
directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha
pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que
preveu aquesta sentència.
3). Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles
bressol del municipi.”
Votació: Aprovada per unanimitat
8. Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i
reducció de les desigualtats.

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB
MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.
D'acord i a l'empara d’allò previst al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració
del Ple la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions.
Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat
econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i
amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor
de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es
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condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la
imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb
aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en
detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les
seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o
20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia
puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la
Seguretat Social a un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat de
disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, i que
si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions
d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de
8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de
93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les
pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en
lloc de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha
decidit seguir endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta
a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del
Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions
generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons
tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la
seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra
guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys
abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència,
la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions
futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha
de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta
Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del
Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un
nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint
una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la
majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions,
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló presenta
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ instant el
Govern d'Espanya a:
MOCIÓ
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de
manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de
Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes
d'acord amb l'IPC.
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3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a
partir de l'1 de gener de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents
entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes,
etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de
bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social,
de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures,
amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els
ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del
sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions
financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de
les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del
sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits
a la disposició de fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera
al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de
gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per
tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una
altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que
afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40
del segle XXI.”
Votació: Aprovada per unanimitat
9. Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l’aigua a conseqüència de
l’increment de la tarifa d’ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ EN CONTRA DE LA PUJADA DE LES TARIFES
MUNICIPALS DE L’AIGUA A CONSEQÜENCIA DE L’INCREMENT DE LA TARIFA
D’ATLL (AIGÜES TER-LLOBREGAT)
Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra en
alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.,
des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.
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Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment d'aigua
potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total abastida és d'uns
4,5 milions d'habitants.
La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua,
únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis tarifaris
l’alça.
Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del preu de
venda del m 3 d’aigua en alta, que inevitablement està repercutint en successius increments
del preu que paga el consumidor final.
La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70% l’any
2012, el 4,25% l’any 2013, el 4,23% l’any 2014 i 4,51% el 2015. Enguany s’ha aprovat una
pujada del 11,88%.
Aquesta pujada és més elevada doncs ha coincidit l’increment anual, amb la revisió
quinquennal dels costos d’operació.
Els vots en contra de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana de
Municipis, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre d’altres, varen ser diversos però
insuficients, malgrat estar àmpliament motivats.
Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de Servei
d’Abastament en baixa i les companyies municipals ho hagin de repercutir amb els
respectius increments de tarifes.
Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i la garantia
d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les llars, sobretot a causa
d’una manca de tarificació social que ho garanteixi.
Assumint que la solució s’ha de centrar a restaurar el bon estat ecològic de les masses
d’aigua i dels ecosistemes hídrics, a curt i mig termini, cal dotar els mitjans que garanteixin
l’accés a l’aigua potable de qualitat per tothom. L’aigua, tal i com ja esmenten diversos
documents d’àmbit internacional, cal entendre-la no només com un recurs natural sinó com
el dret a l’accés, un dret derivat de la Declaració Universal dels Drets Humans i que en el
nostre ordenament jurídic restaria inclòs com un dret derivat del dret fonamental a la vida
(art. 15 de la CE).
La tendència de sostenibilitat de futur en tots els municipis és doble: per una banda,
incentivar i adequar l’ús de l’aigua segons la seva qualitat, amb una implantació de xarxes
d’aigües alternatives (regenerades, pluvials, freàtiques..) cada cop més efectiva; per altra
banda, garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones, amb
una tarifa molt reduïda pel primer tram de consum.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de la
Palma de Cervelló els acords següents:
•

Rebutjar l’increment de l’11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per
ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el
passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l’efectivitat de l’esmentat
acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de
consum, fins a la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya.
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•

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la
recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l’Agència Catalana de
l’Aigua o mitjançant la creació d’una empresa pública.

•

Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de consum,
amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per tal garantir el
subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.

•

Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i a les entitats municipalistes de Catalunya FMC i
ACM.”

Votació: Aprovada per unanimitat
10. Moció per donar suport a la vaga feminista del 8 de març. Aprovada per
unanimitat.
“Moció PSC per donar suport a la vaga feminista 8 de març
El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes han
convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves arrels en la
històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que s'ha anat
consolidant gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples discriminacions i
violències masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d’amenaça
internacional contra les polítiques feministes, que fa tan necessària una resposta massiva i
contundent de tota la societat, dones i homes, per fer-li front.
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i
estudiantil per conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per denunciar
les situacions de discriminació i violència masclista que pateixen les dones.
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h.
Per tot això, el grup municipal socialista de la Palma de Cervelló demana al Ple de
l'Ajuntament:
1.-Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, de
2h de duració durant el 8 de març.
2.-Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista per
al proper 8 de Març,”
Votació: Aprovada per unanimitat
11. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
“MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
El model educatiu català té per objectiu la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics
que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i
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d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o
condicions individuals.
La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1
estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua
pròpia: és la Generalitat de Catalunya a qui li correspon determinar quin percentatge de
l’ensenyament es fa en català i quin es fa en castellà, tenint en compte la situació
sociolingüística del país.
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys,
que ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa, i també la complicitat i
l’esforç de famílies no catalanoparlants, posant el benefici de l’infant per sobre de tot. A més,
també cal recordar que aquest model ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses
ocasions internacionalment, fins i tot pel High Level Group on Multilinguism de la Unió
Europea.
L’escola catalana també és una realitat avui dia gràcies a la tasca dels mestres i
professionals del sistema educatiu, que han estat claus per mantenir, en aquests difícils
moments, la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Al voltant del model d’escola catalana hi trobem actors i sensibilitats del món educatiu, social
i cultural de Catalunya, com ara Somescola, que treballen per protegir, consolidar i millorar
el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social.
Tot i que a Catalunya l’escola ha estat un bressol de llibertat i democràcia en temps on no hi
havia ni llibertat ni democràcia, avui torna estar amenaçada. El govern de l’Estat ara estudia
introduir una casella al full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar escolaritzar
els seus fills en castellà. Això no només suposaria un greu atac al model d’èxit i de gran
consens com és el de l’escola catalana, sinó que a més és il·legal, ja que va completament
en contra d’allò que diu la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia
majoria del Parlament durant el govern del tripartit.
Novament doncs, el govern del Partit Popular vol instrumentalitzar el model d’escola en
català per seguir guanyant vots. Tanmateix, l’última resolució del Tribunal Constitucional ha
evidenciat la il·legítima actuació del Partit Popular anul·lant parcialment els articles de la
LOMCE que obligaven al Govern de la Generalitat a pagar 6.000 euros per alumne a
aquelles famílies que volguessin escolaritzar els seus fills en castellà. Una nova evidència
de l’extralimitació amb que actua el govern de l’Estat i de la seva voluntat de generar un
conflicte que a Catalunya és inexistent.
Atès que l’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha estat un model d’èxit des
d’una perspectiva inclusiva per a infants i joves vinguts de diferents cultures del món.
Atès que els pares tenen dret a triar el centre escolar on volen portar els seus fills, i sempre
defensarem aquest dret, però és el centre i els professionals que hi treballen qui decideixen
el projecte educatiu i lingüístic.
El grup municipal del Partit Demòcrata presenta al ple de la corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Reconèixer la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya, i refermar el
nostre compromís amb el model d’èxit d’escola en català, compromès amb la cohesió social
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i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i que assegura el coneixement de les dues
llengües.
SEGON. Agrair la tasca dels mestres i manifestar la nostra confiança en la seva
professionalitat per continuar amb aquest model d’èxit que hem aconseguit com a país.
TERCER. Rebutjar novament els atacs per part del govern del Partit Popular cap a la
immersió lingüística i reclamar la necessitat de no polititzar el model d’escola en català que
és i ha estat un exemple de consens social i polític.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a recórrer davant dels tribunals competents totes
les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic d’escola en català.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Ministre d’Educació, Cultural i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de Direcció
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions
de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de
Catalunya, a Somescola, a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de
Catalunya, als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis
i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
Votació: Aprovada per unanimitat
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23.10 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
L’alcalde,

El secretari interventor,
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