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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2018 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 14 de setembre de 2018, a les 19.08 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, 
Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Albert Guilera Planas, 
Enric Bellver Ballester, i amb l’absència de 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: 
 
Ordinari, per al dia  14 de setembre de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent: 
 

1. Presa de possessió com a regidor del Sr. Albert Guilera Planas. 
 
2. Aprovació de l’acta anterior corresponent al Ple ordinari núm. 4 celebrat el dia 13 de 

juliol de 2018. 
 
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de les 

escombraries per a l’any 2019. 
 
4. Adhesió “Fondo Impulso Económico 2019”.  Ratificació de l’acord de Junta de Govern 

Local del dia 6 d’agost de 2018. 
 
5. Increment retribucions empleats públics 2018. 
 
6. Moció presentada pel Partit Demòcrata de la Palma, Esquerra Republicana de 

Catalunya i La Palma Sempre per nomenar el Poliesportiu de la Palma amb el nom de 
“Poliesportiu de la Palma Primer d’Octubre”. 

 
7. Precs i Preguntes. 

 
1. Presa de possessió com a regidor del Sr. Albert Guilera Planas 
 

“PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ALBERT GUILERA PLANAS 

 
Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 13 DE JULIOL DE 2018 es va acceptar la 
renúncia del senyor Josep Maria Llop i Rigol de la seva condició de regidor de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló i es va declarar vacant un escó de regidor, pertanyent al grup 
municipal de Convergència i Unió. 
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Atès que la Junta Electoral Central ha expedit, la corresponent credencial a nom del  senyor 
Albert Guilera Planas, que acredita la seva condició. 
 
Vist que queda acreditat que el candidat ha presentat la corresponent declaració de béns 
patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que li proporcionin 
ingressos. 
 
Vist que l’art. 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, 
modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, estableix que en el moment de presa 
de possessió, els candidats electes hauran de jurar o prometre el càrrec per tal de poder 
adquirir la plena condició de regidor. 
 
És per la qual cosa que a continuació l’alcalde demanarà al Sr. Albert Guilera Planas que 
s’acosti a la mesa i respongui a les preguntes següents: 
 
“Concorre en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat prevista en 
la legislació vigent?”  
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Sr. Xavier González i Alemany, alcalde: llegeix la proposta i demana al Sr. Albert Guilera 
Planas que s’acosti a la mesa per tal de respondre a les preguntes que li formula, que són 
les següents, i a la qual cosa, el Sr. Guilera respon el següent: 
 
“Concorre en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat prevista en 
la legislació vigent?”  
 
Sr. Albert Guiler Planas: No 
 
Sr. Xavier González i Alemany, alcalde: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
Sr. Albert Guilera Planas: Ho promet per imperatiu legal. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, alcalde: dirigint-se al Sr. Guilera autoritza que ocupi el 
corresponent escó de regidor. 
 
A partir d’aquest moment, el Ple ha quedat integrat per onze regidors. Tot i que a la sessió 
només hi són presents deu. 
 
2. Aprovació de l’acta anterior: 
 

- Ple ordinari del dia 13 de juliol de 2018 

 
Votació: Es deixa sobre la taula. 
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3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de les 
escombraries per a l’any 2019. 

 
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES 
 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 
12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança general, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 la modificació de l’Ordenança 
fiscal número 14, reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries i altres residus 
urbans, afegint un apartat tercer a l’article cinquè amb el següent text: 
 
“S’estableix només per a l’any 2019 una bonificació de 7,9 euros a tots els objectes 
tributaris de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida d’escombraries i altres 
residus urbans domiciliats.” 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. I a més, es notificarà a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública de 
les ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

 

Votació: Aprovada per unanimitat dels presents. 
 
4. Adhesió “Fondo Impulso Económico 2019”.  Ratificació de l’acord de Junta de 

Govern Local del dia 6 d’agost de 2018. 
 
“PROCEDIMIENTO 
Código: 3.315.2018 
Denominación: Adhesión Fondo Impulso Económico 2019 
 
MOTIVACIÓN 

Pera hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de sentencias firmes se hace 

necesario acudir a una operación de crédito. Para el año 2019 el Ayuntamiento de la Palma 

de Cervelló puede acogerse al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda. 

Visto el acuerdo del pleno del ayuntamiento de delegación de competencias en la Junta de 

Gobierno Local publicado en el BOP de Barcelona el 24/08/2015, medida decimotercera, 

con relación, a su vez, con el acuerdo del mismo órgano publicado el 02/08/2011. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 6 de agosto de 2018, que textualmente 

dice: 

“MOTIVACIÓN 

Para el pago de la obligación que se deriva de la sentencia número 805/2015 del TS de 

Justicia de Catalunya se hace necesario acudir a una operación de crédito, representando el 

Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda una buena alternativa para esta 

financiación. 
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Uno de los requisitos para poder acceder a este fondo estatal es la adquisición por parte del 

ayuntamiento del compromiso de destinar en el presupuesto correspondiente un 1% de los 

gastos totales no financieros a la constitución de un Fondo de Contingencia.  

Puesto que el próximo pleno ordinario que se va a celebrar coincide con la fecha límite para 

la presentación de las solicitudes de adhesión, eso es el 14 de septiembre de 2018, se hace 

necesario la adquisición del compromiso de manera urgente y previa a la celebración del 

mismo.  

Visto aquello que dispone el artículo 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre y 

la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, De 12 de junio. 

Visto el acuerdo del pleno del ayuntamiento de delegación de competencias en la Junta de 

Gobierno Local publicado en el BOP de Barcelona el 24/08/2015, medida decimotercera, 

con relación, a su vez, con el acuerdo del mismo órgano publicado el 02/08/2011. 

DISPOSICIÓN 

Primero.- Adquirir el compromiso de incorporar en el presupuesto de 2019 un Fondo de 

Contingencia correspondiente al 1% de los gastos totales no financieros del Ayuntamiento 

de la Palma de Cervelló.   

Segundo.- Elevar los presentes acuerdos para su ratificación en la siguiente sesión ordinaria 

del Pleno que se celebre. 

Tercero.- Notificar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.  

La Palma de Cervelló, 6 de agosto de 2018” 

 

DISPOSICIÓN 

Primero.- Ratificar el acuerdo de la junta de Gobierno local de 6 de agosto de 2018 i adquirir 

el compromiso de incorporar en el presupuesto de 2019 un Fondo de Contingencia 

correspondiente al 1% de los gastos totales no financieros del Ayuntamiento de la Palma de 

Cervelló.   

Segundo.- Notificar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.” 

 
Votació: Aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5. Increment retribucions empleats públics 2018. 
 

“PROPOSTA D’ACORD D’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS 

PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2018 

 

PROCEDIMENT 

Codi: 01.111.18 

Denominació: Increment retribucions empleats públics 2018 

 

MOTIVACIÓ 

 
Vist allò que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018. 
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Atès que en data 17 de juliol de 2018 (Resolució del Ministeri d’Hisenda de 13 de juliol) s’ha publicat 
el compliment de l’objectiu d’increment del PIB.  
 
Atès que la liquidació del pressupost de 2017 es va tancar en superàvit pressupostari (capacitat de 
finançament positiva), 
 
Atès que prèviament hi ha acord amb els representants dels personal funcionari i laboral per aplicar 
els increments retributius amb els termes que tot seguit es determina. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Incrementar els imports del complement específic un 1,5% de cada lloc de treball respecte a 

allò establert a 31/12/2017, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.  

 

Segon.- Incrementar els imports del complement de productivitat un 1,5% de cada lloc de treball 

respecte a allò establert a 31/12/2017, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.  

 

Tercer.- Incrementar un 1’5% tots els conceptes retributius del personal laboral per tots els 

conceptes. Aquest acord té efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018.  

 

Quart.- Incrementar un 0,25% les retribucions del personal, en relació a allò vigent a 31/12/2017, els 

conceptes retributius citats als punts anteriors amb efectes des de l’1 de juliol de 2018. 

 

Cinquè.- Incrementar un 0,3% les retribucions del personal en relació a allò vigent a 31/12/2017. 

Aquest acord té efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018 i es concretarà en els conceptes 

retributius que mitjançant negociació col·lectiva amb els representats del personal laboral i funcionari 

es determinin. 

 

Sisè.-  Modificar la Relació de llocs de treball i les taules salarials del personal laboral i tots els 

conceptes retributius, actualitzant-la segons els imports detallats anteriorment. 

 

Setè.- Notificar-ho als representats del personal laboral i funcionari.” 

 
Votació: Aprovada per unanimitat 
 
6. Moció presentada per Partit Demòcrata de la Palma i Esquerra Republicana de la 

Palma per nomenar el Poliesportiu de la Palma amb el nom de “Poliesportiu de la 
Palma Primer d’Octubre”. 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DEMÒCRATA DE LA PALMA, ESQUERRA 

REPUBLICANA I LA PALMA SEMPRE 
 

A L’AJUNTAMENT DE LA PALMA  
 

PER NOMENAR EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA PALMA, AMB EL NOM DE  
 
 

POLIESPORTIU MUNICIPAL: PRIMER D’OCTUBRE 
 
El primer d’octubre va ser sens dubte una data per recordar, atès que tots els catalans amb 
dret a vot van ser cridats pel Parlament a un referèndum per decidir sobre la independència 
de Catalunya.  
Aquell dia una majoria de catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, tot i 
que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional.  
La celebració del referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat de 
Catalunya, els ajuntaments, la societat civil organitzada i gran part de la ciutadania van 
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resistir tots els mecanismes de repressió de l’Estat que intentaven impedir-ho. Vam assistir a 
la campanya de la vergonya que va suposar la vulneració dels drets fonamentals, com és el 
dret a vot, i l’arribada de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per a intervenir mitjans de 
comunicació, impremtes i conselleries de la Generalitat de Catalunya. 
Però el pitjor estava per arribar. L’Estat espanyol, frustrat en veure que els col·legis 
electorals es van constituir correctament amb urnes i paperetes, va reaccionar de forma 
violenta i amb un ús de la força desproporcionat. Els responsables del Govern de l'Estat van 
considerar que el referèndum s'havia d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència 
inclosa. Per aquest motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de 
seguretat de l'Estat. D'aquesta manera, el matí del dia 1 d'octubre, policies nacionals 
totalment equipats amb material antiavalot i fusells llança pilotes de goma (prohibides a 
Catalunya) van entrar a diferents punts de votació amb l'objectiu de retirar les urnes. Les 
imatges tan lamentables que s’han pogut anar veient de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de 
Policia apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i que han fet la volta al món, 
són absolutament execrables i demostren la impotència de l’Estat envers la celebració del 
referèndum. Una violència que no oblidarem.  
La ciutadania, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir continuar mantenint 
els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués dipositar el seu vot a 
les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació de la voluntat 
democràtica.  
L'informe final del Departament de Salut va donar com a xifra final de 1.066 les persones 
ateses pels fets de l'1 d’octubre producte de la brutalitat policial. Un fet que sens dubte 
marcarà per sempre la història contemporània del nostre país. Al mateix temps, cal 
reconèixer i agrair profundament l’actitud i el comportament dels més de 2 milions de 
persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i especialment als qui se’ls va 
usurpar el vot. 
Cal també un reconeixement a tots els votants i a tots els voluntaris, alcaldes i alcaldesses, 
electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar.  
A la Palma de Cervelló, com a la resta de pobles de Catalunya, va sorgir un moviment 
ciutadà espontani per organitzar la defensa del col·legi electoral. Ja des de la nit anterior, 
quedant-se a dormir, organitzant diferents activitats, i durant tot el dia amb la presència de 
veïns i veïnes, votants i no votants, davant el col·legi electoral, el poliesportiu de la Palma, 
per protegir el dret a vot de tots els palmarencs i palmarenques fins que es van conèixer els 
resultats del referèndum. 
 
Considerem que aquest dia, l’1 d’octubre, fita i data que apareixerà en els llibres d'història 
per la resistència que va demostrar la ciutadania per exercir el dret fonamental de qualsevol 
democràcia consolidada, resistència mantinguda durant tota la jornada electoral, així com les 
hores anteriors, i la capacitat d’organització i el civisme ciutadà, mereixen un reconeixement 
públic. 
 
Una vegada presentada aquesta moció, manifestem el nostre acord, perquè qualsevol dels 
grups polítics del consistori s’hi puguin sumar, amb la finalitat que aquesta sigui una moció 
de tots.  
Per aquest motiu també, el plantejament d’aquesta moció defugirà deliberadament 
plantejaments excloents, per donar suport a tots aquells  esforços adreçats a incloure tothom 
des dels plantejaments de la màxima radicalitat democràtica. Una radicalitat democràtica, 
que pot fer possible que la independència de Catalunya esdevingui legal, si així ho volen la 
majoria de la ciutadania del nostre país.  
 
Per això, per iniciativa popular i dels grup municipals d'ERC, PDeCAT i LPS es proposa al 
Ple de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló l'adopció dels següents:  
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ACORDS 
 
PRIMER.- 
Traslladar al Ple municipal la proposta de definir el nom del Poliesportiu de la Palma com a 
Poliesportiu Primer d’Octubre com a reconeixement als palmarencs i a les palmarenques i a 
tots els catalans i catalanes pel coratge mostrat en la defensa dels nostres drets i llibertats, 
tant individuals com col·lectius.  
 
SEGON.- 
Que es faci constar al nomenclàtor de la Palma de Cervelló el nom de Poliesportiu Primer 
d’Octubre amb tots els seus efectes i que s’exhibeixi la retolació de l’edifici corresponent. 

 Fer tots els tràmits legals necessaris, de forma immediata, per tal que aquest nom quedi 
inscrit a tots els registres, des del Registre de la Propietat, fins als de denominacions que 
pugui tenir la Generalitat de Catalunya, o l’Institut Cartogràfic, o qualsevol altre, que serveixi 
per a identificar els llocs al nostre país.  

 
 TERCER.- 
 Que en el termini de 8 dies des de l’adopció d’aquest acord, els grups que hagin donat 

suport a la moció, siguem convocats a una reunió perquè des dels Serveis Tècnics 
Municipals, se’ns doni compte complert de tots els tràmits que cal fer perquè el nostre 
poliesportiu pugui denominar-se Poliesportiu Municipal Primer d’Octubre.  

 
 QUART.- 
 Trametre l’aprovació i el contingut d’aquest acord, als grups signants, a totes les forces 

polítiques amb representació a l’Ajuntament de la Palma, al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya, a la Presidència de la Diputació de Barcelona i al Parlament de 
Catalunya.” 
 

Votació: Aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7. Precs i preguntes 
 
Consten a la gravació digital del Ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21 h, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


