ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG DE 2018
A la Palma de Cervelló, el dia 11 de maig de 2018, a les 19.00h, 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.- Compte General 2016
2.- Proposta festes locals 2019
3.- Moció de denúncia a la criminalització dels CDR
4.- Moció en defensa del model sanitari català
5.- Moció sobre la universalització dels serveis sanitaris
6- Moció de denúncia de l'incompliment pacte d'estat en matèria de violència de
gènere.
7.- Precs i preguntes
1. Compte General 2016
“PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES SOBRE EL COMPTE
GENERAL DE 2016
Atès que la comissió especial de comptes de 27 d’abril de 2018 va acordar elevar al Ple
municipal l’aprovació dels Comptes Generals de 2016, amb el vot favorable dels
representants de tots els grups polítics.
Considerant els documents i justificants oportuns, així com tota la documentació annexa i
exigida per la vigent legislació, la Comissió Especial l’aprova definitivament atès que no
s’han fet al·legacions.
Vist que no s’han presentat al·legacions durant el període d’exposició pública del Compte
General corresponent a l’exercici 2016.
1

Es proposa:
PRIMER. Aprovar el compte general del municipi de l’exercici 2016, que ha quedat
complidament justificat.
SEGON. Trametre el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a la
Sindicatura de Comptes.”
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i PSC, i l’abstenció d’ERC
2. Proposta festes locals 2019.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2019
PROCEDIMENT
Codi: 1.109.18.02
Expedient: Festes locals any 2019
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’avançar la preparació
de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2019 a Catalunya,
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals
retribuïdes i no recuperables, 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.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Proposar al conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya com
a festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2019 els dies:
-

10 de juny (Segona Pasqua)
24 de setembre (festivitat de la Mercè)

Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.”
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC, 4 vots en contra per part de PDeCAT i
abstenció del regidor d’ERC.
3. Moció de denúncia a la criminalització dels CDR
“MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL
DE L’ESTAT ESPANYOL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya, mitjançant les seves xarxes socials
oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
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"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist
com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzarnos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces repressores de l'estat
espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posarnos al punt de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una suposada ''kale
borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els fa por és l'existència d'un poble unit,
alegre i combatiu. Els fa por que practiquem el pacifisme actiu com a mètode de
transformació social, els fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que
cada cop ens organitzem més i prenguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador:
la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les
altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer,
des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per a un poble pacífic en peu de lluita!"
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 considera una forma d'acció política
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica,
resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.· L’Ajuntament de la Palma de Cervelló denuncia i es posiciona clarament en contra
de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets
civils i polítics dels ciutadans.
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Tercer.· L’Ajuntament de la Palma de Cervelló denuncia la criminalització de la protesta
social, 'la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió,
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
Quart.- Comunicar aquests acords 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 del
PSC.
4. Moció en defensa del model sanitari català
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE
L’ATENCIÓ SANITÀRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes
i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya
el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per
randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat
ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol
i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no
compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la
gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa d’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al
nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits
per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta,
diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut 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.
5. Moció sobre la universalització dels serveis sanitaris
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE
L’ATENCIÓ SANITÀRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes
i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya
el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per
randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat
ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
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d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol
i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no
compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la
gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa d’adopció dels següent.
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al
nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits
per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta,
diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats
municipalistes del nostre país (ACM i FMC).”
Votació: Aprovada per unanimitat
6.

Moció de denúncia de l’incompliment pacte d’estat en matèria de violència de
gènere.

“MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC,
PDECAT I LPS PER DENUNCIAR L’INCOMPLIMENT DEL PACTE D’ESTAT EN
MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE
L’ESTAT PER AL 2018 I PER RECLAMAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
COMPROMESA PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DESTINADA A LA LLUITA
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al llarg dels darrers anys la llista de dones víctimes mortals per violència de gènere a l’Estat
espanyol no ha parat de créixer. En la majoria de casos aquestes dones assassinades
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deixen nens i nenes orfes; en el pitjor dels casos, a aquesta consternació s’ha d’afegir també
l’assassinat de fills i filles a mans d’assassins masclistes.
La violència masclista és una qüestió d’Estat, que afecta tota la població, i que té una causa
estructural que és la desigualtat entre homes i dones, a la qual cal destinar tots els recursos
que siguin necessaris per a la seva eradicació.
El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats,
vincula directament els partits polítics, els poders de l’Estat i les administracions
autonòmiques i locals amb el compromís ferm en pro d’una política sostinguda per a
l’erradicació de la violència de gènere. La signatura del Pacte d’Estat suposava un gran
avenç per a la protecció integral de les dones, amb un augment dels recursos per als
municipis i comunitats autònomes en matèria de violència de gènere i un augment de les
competències per als ajuntaments en aquests temes. Dues de les premisses innegociables
per a la signatura del Pacte d’Estat van ser el finançament i l’enfortiment i la capacitació
competencial dels governs locals en l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat i violència
de gènere.
El Pacte d’Estat, publicat al BOCG de 9 d’octubre de 2017, recull que totes les mesures i
recomanacions en la lluita contra la violència de gènere només poden ser reconegudes com
a realitzables i dutes a terme si vénen acompanyades d’un suport econòmic suficient. Així
mateix recull que en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 les partides
relacionades amb majors o noves mesures estatals contra la violència de gènere
s’incrementaran en 80 milions d’euros addicionals l’any, durant els propers 5 anys. I diu,
textualment, que els PGE per al 2018 destinaran, via transferència als ajuntaments, un
increment anual de 20 milions d’euros durant els propers 5 exercicis.
En el projecte de PGE per al 2018, presentat el passat 3 d’abril, el govern de l’Estat
incompleix el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, així com el compromís del
president Rajoy, en el Ple del Senat de 22 de novembre de 2017, atès que no inclouen el
compromís financer que preveia el Pacte d’Estat d’un augment pactat de 200 milions d’euros
en aquest projecte de PGE: d’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que
suposen un 0’02€ dels PGE); i aquests 80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als
municipis.
Es nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la
violència masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i assumint
competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.
Per tot això, els grups municipals del PSC, ERC, PDECAT i LPS proposen al Ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER: Instar el govern de l’Estat a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat per al
2018, tal com recull el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, la partida
pressupostària de 20M€ compromesa per a les administracions locals.
SEGON: Instar el govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les
polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere.
TERCER: Notificar aquest acord plenari al president del govern espanyol, a la ministra de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
Votació: Aprovada per unanimitat
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 22.25 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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