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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 7 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 9 de novembre de 2018, a les 19.05 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 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  9 de novembre de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent: 
 

1. Aprovació d’actes anteriors. 

- Ple ordinari del dia 13 de juliol de 2018 

- Ple ordinari del dia 14 de setembre de 2018 

- Ple extraordinari del dia 26 d’octubre de 2018 

2. Aprovació Reglament del Servei d‘Arxiu Municipal de la Diputació de Barcelona. 

3. Modificació del pressupost 7/2018 

4. Moció per avançar cap a un model de fiscalia progressiva 

5. Moció en defensa dels drets de l’Adrià Carrasco 

6. Moció a favor de declarar la Palma de Cervelló municipi feminista 

7. Precs i preguntes 

1. Aprovació d’actes anteriors: 
 

- Ple ordinari del dia 13 de juliol de 2018 

- Ple ordinari del dia 14 de setembre de 2018 

- Ple extraordinari del dia 26 d’octubre de 2018 

 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i PSC, i 1 vot en contra per part d’ERC. 
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2. Proposta d’acord d’aprovació del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de la 

Diputació de Barcelona. 

 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ  DEL REGLAMENT DEL SERVEI 

D’ARXIU MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

PROCEDIMENT 

Codi: 1.133.18.02 

Denominació: Reglament del Servei d‘Arxiu Municipal de la Diputació de Barcelona. 

Aprovació. 
 

MOTIVACIÓ 
 

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es troba adherit al Programa de 
Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de l’assistència d’un equip d’arxivers 
itinerants. 
 
Un dels compromisos del conveni de col·laboració, signat entre l’Ajuntament i la Diputació, 
consisteix que la mateixa Diputació proposi un Reglament del Servei d’Arxiu Municipal 
(SAM) a l’Ajuntament, per tal que sigui aprovat. 
 
El reglament SAM defineix les funcions del mateix Arxiu, així com de l’arxiver itinerant, 
l’àmbit d’actuació del sistema de gestió documental, l’accés a la documentació i la protecció i 
difusió del patrimoni documental del municipi. 
 
Aquest Reglament té com a objectiu esdevenir l’instrument idoni per reglar el funcionament 
del SAM amb tots els agents que hi intervenen, és a dir, els usuaris de l’Ajuntament, l’arxiver 
itinerant de la Diputació de Barcelona i els usuaris externs. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 

PRIMER.- Aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de la Diputació de Barcelona 
que s’adjunta a aquesta proposta. 
  
SEGON.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de trenta dies 
hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i al 
web municipal. 
 
TERCER.- Declarar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el període 
d’informació pública no es produeixen al·legacions. El Reglament íntegre es pot consultar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 12 de desembre de 2017.    
 
QUART.- Trametre la certificació definitiva de l’aprovació del Reglament a l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.” 
 
Votació: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 
 
3. Proposta de modificació de crèdits número 7/2018. 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 7/2018 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’Ajuntament s’ha de tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant transferències de crèdit i 
majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 
34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de Tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions 
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria 
simple. 

El secretari-interventor informa positivament però adverteix que aquesta modificació implica, per 
l’impacte en la regla de la despesa, la redacció d’un Pla econòmic financer, previst a la LOEPSF (Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril). Aquesta obligació s’afegeix a la derivada de la liquidació del 2017 i de 
l’endeutament pel compliment de la sentència de Can Ollé (UNNIM), expedient administratiu 
1.135.10.08. El romanent de Tresoreria per a despeses generals, després de la modificació queda en 
220.306,06 euros. 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 7/2018, que inclou les següents modificacions: 

TRANS.NEGATIVA (TN) O 
MAJORS INGRESSOS (MI) 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 (MI) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 50.000,00 

      

  Total ingressos 50.000,00 

   TRANS.POSITIVA DESCRIPCIÓ IMPORT 

150/12009 Altres retribucions bàsiques 5.000,00 

231/48095 Ajuts a famílies: suport a la convivència 20.000,00 

920/22605 Assessorament econòmic i financer 25.000,00 

      

  Total despeses 50.000,00 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler 
d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  
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Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides 
que s’han indicat.” 

 
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC, 4 vots en contra per part de PDeCAT i 1 
abstenció per part d’ERC. 
 
4. Moció per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, presentada per ERC.  
 

“MOCIÓ PER AVANÇAR CAP A UN MODEL DE FISCALITAT  

PROGRESSIVA 

L’actual marc normatiu definit a la Llei d’hisendes locals resulta excessivament 

rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan 

sensibles com la fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de 

que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat 

econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a 

respectar aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que 

estableix una normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia 

municipal. 

Malgrat aquestes rigideses, és important que els ajuntaments esgotin tot el 

recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures 

com l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus, les taxes d’escoles 

bressol, etc. i a més dissenyin solucions imaginatives per instrumentar 

polítiques destinades a compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI, 

per exemple amb les bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la 

capacitat econòmica.  

Per altre costat, per la via de les taxes i preus públics és necessari abordar 

noves figures que permetin corregir, en part, les disfuncions existents en àmbits 

tan rellevants com l’energètic o el sistema financer, incidint en els beneficis que 

obtenen els grans oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos 

a polítiques específiques per combatre la pobresa energètica o l’emergència 

habitacional. 

Un altre aspecte en el que exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho 

des de les diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la 

transició cap a un model d’energia sostenible i respectuós amb el medi 

ambient. És cert que l’actual normativa estatal no ajuda (l’anomenat impost al 

sòl n’és un exemple), però malgrat tot els ajuntaments tenen un petit marge per 

a bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir aquesta transició. 

La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies vegin reduït el seu poder 

adquisitiu i tinguin dificultats per accedir a determinats serveis públics, 

accentuant encara més les desigualtats. Malgrat l’economia catalana ha 

experimentat una millora en termes de creixement del PIB i reducció de l’atur, 

la realitat és que moltes famílies continuen patint les conseqüències d’una crisi 

econòmica que ha estat llarga i que ha modificat les condicions del mercat 

laboral cap a una major precarització. La proximitat dels governs locals fa que 
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siguin els ajuntaments els responsables de donar una resposta immediata a la 

ciutadania, cercant sovint solucions imaginatives que permetin superar les 

rigideses d’una normativa estatal obsoleta. 

Garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix a facilitar 

l’accés de tots els ciutadans als serveis públics i que en cap cas la condició 

econòmica esdevingui una barrera d’accés, és a dir, que el punt de partida no 

determini les opcions de futur.  

La proposta que plantegem avui ens ha de permetre avançar cap a un model 

de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el medi ambient i orientada a 

corregir desigualtats. És el model que hem defensat sempre i sobre el qual 

volem continuar avançant, deixant enrere una llarga etapa d’austeritat 

imposada pels diferents governs de l’Estat espanyol. 

ACORDS 

Primer. Comprometre’ns a dissenyar i aplicar un model integral de fiscalitat 

progressiva que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de 

corregir les desigualtats i garantir l’accés de tots els ciutadans als serveis 

públics. 

Segon. Comprometre’ns a introduir elements de responsabilitat ambiental en 

les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un 

model energètic basat en energies renovables. 

Tercer. Dissenyar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb 

l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que 

no disposen de marge normatiu. 

Quart. Iniciar aquest compromís amb el següent paquet de mesures d’aplicació 

a les ordenances 2020: 

 IBI 

1. Immobles amb sistemes d'aprofitament d'energia solar; fins al 50 %. 

2. Habitatges posats a la borsa de lloguer social; 25 % 

IAE 

3.   Per inici de l'activitat empresarial/comercial; 2 anys exempt i 3 anys al 50 

%. 

4.  Per creació d'ocupació amb contracte indefinit; 10 % fins a un màxim del 

50 %. 

5.  Per generació d'energies renovables; fins al 50 %. 

6.  Per rendiments negatius o inferiors a 1M €; fins al 30%. 

TAXA D'ESCOMBRARIES 
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7.  Bonificació a famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre 

en situació d'atur; 10 % fins a un màxim del 20 %. 

8.   Bonificació per l'ús de la deixalleria (fins a un 10 % en funció dels usos). 

ESCOLES BRESSOL 

9. Bonificacions i ajuts en funció del nivell de renda, famílies nombroses o 

en situació d'atur; fins al 50 %. 

ACCÉS A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

10. Bonificacions i ajuts en funció del nivell de renda, així com persones 

amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats terapèutiques 

reconegudes. 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

11.  Bonificació per les terrasses que respetin la normativa municipal; 25 %. 

12. Paradistes del mercat que acreditin més de 5 anys d'establiment; 5 % + 

1 % per any acumulat.” 

Votació: Aprovada per unanimitat 
 
5. Moció en defensa dels drets de l’Adrià Carrasco, presentada per ERC. 

 
“MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE L'ADRIÀ CARRASCO 

 
Els ajuntaments, que són els organismes de govern amb més nivell de proximitat amb la 
ciutadania, tenen dintre dels seus objectius el de vetllar per a què es respectin els drets i 
deures de les persones. En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho és fomentant la 
participació i la convivència entre les veïnes i veïns, creant els elements que afavoreixin 
l'expressió de les diverses idees. 
 
Des d'aquesta òptica es contempla amb preocupació el procés obert contra el veí d'Esplugues 
de Llobregat Adrià Carrasco, al que es vol vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i 
integració en organització terrorista. 
 
Aquesta vinculació delictiva està lligada a una campanya d’atac i criminalització dels Comités 
de Defensa de la República (CDR) i dels seus membres, que pretén crear un marc per poder 
legitimar la repressió i posar-los al punt de mira de la persecució política per poder justificar, 
també, la persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar una suposada ''kale 
borroka". Els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, 
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, 
carteres, treballadores de la indústria, jubilades... 
 
Ben a prop nostre vàrem viure els fets del passat dimarts 10 d’abril de 2018 quan la Guàrdia 
Civil posava en marxa una operació contra els CDR, on va resultar detinguda una dona a 
Viladecans, Tamara  Carrasco. Dins d’aquesta mateixa operació, a Esplugues de Llobregat, la 
Guàrdia Civil tenia ordre de detenció contra Adrià Carrasco. Des de llavors, l’Adrià no ha 
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tornat a casa i s’ha vist forçat a marxar a exiliar-se, per tal de mantenir intactes els seus 
drets fonamentals. 
 
És encara massa propera l'època en què el terrorisme va ocasionar víctimes, a l'Estat 
espanyol en general i a Catalunya en particular, com per a admetre l'ús frívol d'aquest terme 
sense considerar-ho una ofensa a les persones que en van ser afectades. 
 
Volem posar de manifest que és pública i notòria la trajectòria personal de l'Adrià i la seva 
integració en el teixit associatiu d'Esplugues, tant en entitats de caire social i cultural com en 
d'altres de caràcter reivindicatiu i pacífic. 
 
Per totes les raons exposades el grup municipal d'ERC-La Palma proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

      ACORDS 

 
PRIMER.- Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les 
mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una 
democràcia madura. 
 

SEGON.- Rebutgem l'operatiu policial desplegat a Esplugues, així com els escorcolls i 
pressió policial al que ha estat sotmesa la seva família, per ser desmesurats i excessius. En 
aquest sentit denunciem i ens posicionem 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 de la ciutadania. 
 
TERCER.- Demanem que la fiscalia retiri els càrrecs actuals que, de manera evident, no 
s'ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes en les quals pot haver participat l'Adrià. 
 

QUART.-. Demanem al Jutjat núm. 6 de l'Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per 
la naturalesa desmesurada de les acusacions. 
 

CINQUÈ.- Fem costat al grup de suport "Adri et volem a casa" i ens sumem a les accions 
que dugui a terme. 
 
SISÈ.- Comunicar aquests acords al grup de suport “Adri et volem a casa”, als grups polítics 

del Parlament de Catalunya, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i a les entitats 

municipalistes d'Esplugues de Llobregat.” 

 

 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC i 1 vot en contra per part del 
PSC. 
 
6. Moció a favor de declarar la Palma de Cervelló municipi feminista, presentada per 

ERC. 
 

“Moció a favor de declarar la Palma de Cervelló municipi feminista 
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La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”. 
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i 
Regionals, 2005). 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
recull en la seva exposició de motius que: 
- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en 
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la 
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
(CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 
1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar 
els avenços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi 
de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995. 
 
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de 
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre 
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un 
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 
membres. 
 
- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació 
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels 
grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que : “totes les dones tenen dret 
al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de 
discriminació.” 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.” 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels 
poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels 
drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.” 
 
El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i 
les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els 
feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota 
mena de discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real 
de la societat i per al benestar de tota la població, homes, dones, infants, jovent, gent 
gran. 
 
Avui més que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre 
els drets de les persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-
ne de noves. Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les 
diferents poblacions del Baix Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de 
retrocessos i vindiquen la necessitat d’implementar canvis duradors. Per aquest 
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motiu han establert sinergies per compartir estratègies comunes que impactin als 
diferents municipis de la comarca. 
 
El Baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha 
viscut profundes transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara 
és un potent motor del país gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es 
manté com un espai de vital importància per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona 
i per al conjunt del país. 
 
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca 
més poblada de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu 
territori s’estructura en 30 municipis, 11 dels quals estan en aquests moments 
governats per alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de municipis grans o 
molt grans, aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% de la població 
baixllobregatina. I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues en 
les cures de les persones i en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les 
desigualtats en el món laboral (bretxa salarial, precarietat, pensions...) i les 
discriminacions en totes les esferes de la vida, i especialment a totes les formes de 
violència masclista. 
 
A la nostra comarca, segons l’informe sobre “Les dones en el mercat de treball” de 
març de 2018: 
- L’atur registrat al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les 
persones aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5% 
homes. 
 
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la 
femenina. Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi 
és superior el percentatge d’homes que treballa per compte propi. La jornada a 
temps parcial té nom de dona i va creixent respecte a anys anteriors 
 
- En la cura de la llar i de la família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que 
els homes (quatre i dues hores diàries respectivament). 
 
- La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i 
ocupacions: el grup d’edat de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial 
(32,4%). 
- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%) 
que dones (52%). 
 
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt 
d’homes. 
 
- La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i 
dones a la nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia 
mitjana de les pensions contributives dels homes és de 1.315€, mentre que la de les 
dones no supera els 730€. 
 
- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als 
partits judicials de Baix Llobregat (409 més que en el 2016). Aquestes dades 
evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la nostra comarca i 
la Palma de Cervelló no n'és una excepció. L’elevat atur femení, la precarietat 
laboral, la sobrecàrrega familiar que pateixen les palmarenques les situen com la 
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població amb major risc d’exclusió social, vulneració dels seus drets i aminorament 
de les seves oportunitats. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una 
major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, 
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que en elles 
s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i 
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, 
en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat, es va 
donar a conèixer el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”. Un recull de 
mesures per anar implantant a la comarca en els propers anys, independentment del 
color polític que governi els diferents consistoris i fer de la Comarca del Baix 
Llobregat un laboratori de polítiques feministes. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Declarar la Palma de Cervelló municipi feminista.   
 
SEGON. Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i 
implementar progressivament a la Palma de Cervelló les mesures que s’hi proposen 
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i 
d’equitat. 
 
TERCER. Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat i de la Taula d’Igualtat de la Palma de Cervelló. 
 
QUART. Participar activament del Congrés de Dones del Baix Llobregat com a 
experiència pionera de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la 
feminització de la societat. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al 
Consell de les dones del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Diputació de Barcelona, a Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les 
Dones (ICD), a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC), a l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat 
(AEBALL), als sindicats i al conjunt d’entitats socials de la Comarca i del municipi.” 
 
Votació: Aprovada per unanimitat. 
 
7. Moció, d’urgència, a favor de l’absolució dels presos política, presentada per ERC, 

LPS i PDeCAT 
 

“MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 
 

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 

Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels 

cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van 

poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un 

nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
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Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 

antidemocràtics. 

 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 

rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 

pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 

mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 

proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 

repressió i dels tribunals de justícia.  

 

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 

l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 

representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 

consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 

presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 

Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 

viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 

diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 

 

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 

novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 

Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització 

de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 

 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 

malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 

aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar 

els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el 

dret a vot. 

 

Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 

urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 

 

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 

de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la 

instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  

 

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 

política a la situació catalana.  

 

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 

reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 

unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
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Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 

donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 

expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  

 

El ple de la corporació de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló demana l’adopció 

dels següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 

Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 

referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  

 

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 

inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 

manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 

existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 

el retorn de les persones exiliades.  

 

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 

repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 

preses polítics i persones exiliades.  

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 

Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.” 

 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC i 1 vot en contra per part del 
PSC. 
 
8. Precs i preguntes 
 
Consten a la gravació digital del Ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21h39, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


