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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2019 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 13 de setembre de 2019, a les 18.30 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 

M. Rosa Escobar Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, Susanna Fort 

Mateos, Anna Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, 

Enric Bellver Ballester i Javier Lahoz Hernández. 

 
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 en l’expedient. 

 

Vist que hi ha prou quòrum 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 de les actes anteriors dels plens dels dies 15 de juny i 12 de juliol de 2019 

2. Donació de compte al ple del decret 334/2019, que aprova la liquidació del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 

3. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) 

4. Aprovació de l’increment de les retribucions dels empleats públics per a l’exercici 2019 

5. Moció pressupostària per cobrir una pista de l’escola El Solell, presentada per Junts per 
la Palma 

6. Moció pressupostària per a l’arranjament de les instal·lacions actuals del camp de futbol 
municipal de la Palma de Cervelló, presentada per Junts per la Palma 

7. Moció per impulsar un procés de participació ciutadana per a l’elecció del nom del camp 
de futbol, presentada per Junts per la Palma 

8. Moció per lluitar contra la inseguretat ciutadana a la Palma de Cervelló, presentada per 
Junts per la Palma 

9. Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d’esquadra, 
presentada per Junts per la Palma 

10. Precs i preguntes 
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1. Aprovació de les actes anteriors dels plens dels dies 15 de juny i 12 de juliol de 

2019 
 
Votació: 

- Acta del 15 de juny de 2019: aprovada per unanimitat 
- Acta del 12 de juliol de 2019: Aprovada per 6 vots a de la LPS i PSC, i 5 vots en 

contra per part de JxLP i d’ERC 
 
2. Donació de compte al ple del decret 334/2019, que aprova la liquidació del 

pressupost municipal de l’exercici 2018 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 334/19, QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018” 
 
 
Es dona compte al ple del decret 334/19, de 10 de juliol, i que tot seguit es transcriu: 
 

“PROCEDIMENT 

Codi: 03.301.18 

Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018. Aprovació 

 

Motivació: Vist l’informe 10/19 del secretari interventor  

 

DISPOSICIÓ 

 

L’alcalde resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2018 en els termes 
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte. 

 

Segon.- Donar-ne compte al ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord 
amb l’establert per l’article 193.4 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2, del reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, d’aquest acord, amb tota la documentació que forma part de 
l’expedient. 
 

Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de 
la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.” 
 
Se’n dona compte. 
 
3. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística (CPNL) 
 

“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 

ESTATUTS PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CPNL) 

 
PROCEDIMENT 
Codi: 7.704.08.04 
Denominació: Conveni per a la Normalització Lingüística. Ratificació de la 
modificació dels seus Estatuts 
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En data 10 de juliol de 2018, el govern de la Generalitat va aprovar, per l’acord 

43/2018, la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Aquesta modificació, motivada pels canvis que suposa l’entrada en vigor de diversa 

normativa, va ser publicada al DOGC núm. 7662, de 12 de juliol de 2018. S’adjunta 

la publicació del text aprovat. 

L’article 27 de l’Estatut vigent del CPNL estableix que les modificacions han de ser 

ratificades per cadascun dels ens consorciats. L’Ajuntament de la Palma es va 

integrar al CPNL i en va acceptar els estatuts en conveni aprovat per la Junta de 

Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2008 i signat el dia 22 de 

febrer de 2008. 

L’alcalde proposa al ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística en els termes aprovats pel govern de la Generalitat mitjançant acord 

43/2018, de 10 de juliol, i que consten publicats en el DOGC núm. 7662, de 12 de 

juliol de 2018, i que s’annexa a aquesta proposta. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Secretaria del Consorci per a la Normalització 

Lingüística.” 

Votació: Aprovada per unanimitat 

 
4. Aprovació de l’increment de les retribucions dels empleats públics per a l’exercici 

2019 

 

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

PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2019 

 

PROCEDIMENT 

Codi: 01.111.19 

Denominació: Increment retribucions empleats públics 2019 

 

MOTIVACIÓ 

 
Vist allò que disposa el reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre. 
 
Atès que, en data 21 de juny de 2019, el consell de ministres va aprovar l’increment i la revalorització 
salarial addicional del 0,25% dels empleats públics. 
 
Vista l’acta de la mesa de negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
de data 27 de setembre de 2018.  
 
Atès que la liquidació del pressupost de 2018 no es va tancar en superàvit pressupostari (capacitat de 
finançament negativa). 
 
Atès que prèviament hi ha acord amb els representants del personal funcionari i laboral per aplicar els 
increments retributius amb els termes que tot seguit es determinen. 
 
Es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Incrementar els imports del complement específic un 0,25% de cada lloc de treball respecte 

a allò establert a 31/12/2018, amb efectes des de l’1 de juliol de 2019, corresponent a l’increment 

addicional que depenia del PIB de l’Estat. 
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Segon.- Incrementar un 0,25% tots els conceptes retributius del personal laboral per tots els 

conceptes. Aquest acord té efectes retroactius des de l’1 de juliol de 2019, corresponent a l’increment 

addicional que depenia del PIB de l’Estat. 

 

Tercer.- Incrementar un 0,25% corresponent a la part addicional que depèn de l’Ajuntament les 

retribucions del personal funcionari i laboral en relació amb allò vigent a 31/12/2018. Aquest acord té 

efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019, amb les excepcions previstes en l’acord de 

condicions de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 

 

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

conceptes retributius, i actualitzar-la segons els imports detallats anteriorment. 

 

Cinquè.- Notificar-ho als representants del personal laboral i funcionari.” 

 

Votació: Aprovada per unanimitat 
 
 
5. Moció pressupostària per cobrir una pista de l’escola El Solell, presentada per 

Junts per la Palma 
 

“Moció pressupostària per cobrir una pista de l’escola El Solell 

ATÈS QUE 

1. Segons converses amb entitats del poble, es constata la necessitat de disposar d’espais 

coberts per a la realització d’activitats diverses d’interès general del poble. 

2. Per la necessitat de disposar d’espais d’ombres per a l’esbarjo dels alumnes de l’escola en 

l’àmbit lectiu i extraescolar. 

3. Per ser una línia prioritària definida per Junts per la Palma per a aquesta legislatura. 

 

Per tots aquests antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma l’adopció dels 

següents acords: 

ACORDS  

PRIMER. Que, pel fet de tractar-se d’un tema de màxim interès general per al municipi, es prioritzi la 

instal·lació per cobrir un dels patis de l’escola El Solell.  

SEGON. Incloure en el pressupost municipal per a l’any 2020 una partida econòmica al capítol 

d’inversions destinada a la realització d’aquest projecte. 

TERCER. Notificar-ho a la direcció de l’escola El Solell, a totes les entitats del poble i a tots els grups 
municipals del consistori.” 

 
Votació: Aprovada per unanimitat 

 
6. Moció pressupostària per a l’arranjament de les instal·lacions actuals del camp de 

futbol municipal de la Palma de Cervelló, presentada per Junts per la Palma 
 

“Moció pressupostària per a l’arranjament de les instal·lacions actuals del 

camp de futbol municipal de la Palma de Cervelló 

ATÈS QUE 
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1. L’estat de deteriorament de les instal·lacions actuals del camp de futbol municipal de la 

Palma de Cervelló. 

2. El fet que el camp de futbol municipal és un espai públic d’elevada utilització pels palmarencs 

i palmarenques, tant en el vessant esportiu com social. 

3. Es tracta d’un equipament públic amb una alta atracció supramunicipal, que suposa un punt 

de referència en el territori.  

4. Aquest any es realitza la celebració del centenari de l’entitat esportiva que el gestiona. 

 

Per tots aquests antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma l’adopció dels 

següents 

ACORDS  

PRIMER. Que, pel fet de tractar-se d’un tema de màxim interès general pel municipi, es prioritzi la 

reforma integral dels actuals equipaments del camp de futbol, tenint en compte els vestuaris, 

graderies, despatxos i accessos al camp.  

SEGON. Habilitar un espai lúdic i cultural que fomenti la cultura de l’esport i la seva divulgació, amb 

un espai adequat per a l’exposició i promoció d’activitats socioculturals i de lleure.  

TERCER. Incloure una partida pressupostària al capítol d’inversions de l’any 2020 per a la realització 

d’aquestes millores. 

QUART. Notificar-ho a totes les entitats del poble i a tots els grups municipals del consistori.” 

Votació: No queda aprovada aquesta proposta ja que s’han obtingut 6 vots en contra per 
part de la LPS i PSC, i 5 vots a favor per part de JxLP i d’ERC. 
 
 
7. Moció per impulsar un procés de participació ciutadana per a l’elecció del nom del 

camp de futbol, presentada per Junts per la Palma 
 

La proposta després d’uns canvis queda de la següent manera: 

“Moció per impulsar un procés de consulta ciutadana per a l’elecció del nom 

del camp de futbol 

 ATÈS QUE 

1. Existeix un interès general per tal que el camp de futbol municipal de la Palma de Cervelló 

tingui un nom de referència que en posi en valor la història i identitat pròpia. 

2. Hi ha diverses sensibilitats i històries de vida que han contribuït d’una manera generosa i 

desinteressada a promoure el futbol al poble com a activitat esportiva i de cohesió social. 

3. És un valor important per al nostre grup municipal i per a tots els palmarencs i palmarenques 

obrir espais de debat i discussió en temes que generen sentiment de pertinença i coneixement 

de la nostra història. 

4. Aquest any se celebren els primers cent anys d’història de la UE la Palma, que és l’entitat 

esportiva que gestiona el camp municipal. 

 

Per tots aquests antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma l’adopció dels 

següents acords: 

ACORDS  
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PRIMER. Informar i obrir un període d’un mes per a la recepció de propostes de nom per al camp de 

futbol que puguin ser presentades pels palmarencs i palmarenques. 

SEGON. Notificar totes les propostes a la ciutadania i convocar una consulta per escollir la proposta 

amb més consens.  

TERCER. Notificar-ho a les entitats del poble i a tots els grups municipals del consistori.” 

Votació: Aprovada per unanimitat 

 
8. Moció per lluitar contra la inseguretat ciutadana a la Palma de Cervelló, presentada 

per Junts per la Palma 
 

“Moció per lluitar contra la inseguretat ciutadana a la Palma de Cervelló 

ATÈS QUE 

1. La manca d’efectius per part de la Policia Local de la Palma comporta un augment del 

sentiment d’inseguretat per part dels palmarencs i palmarenques. 

2. L’índex de rotació del personal entre el cos de la Policia Local de la Palma és elevat, per 

sobre de la mitjana. Aquest és un indicador que la gestió del personal no és la més 

convenient.  

3. Les condicions laborals en què el cos de policia de la Palma ha de desenvolupar la seva 

tasca de servei són precàries, i han de realitzar torns de treball sols i/o soles. 

4. La precarietat en la qual treballen els nostres agents de seguretat ha provocat, sovint, la 

incapacitat d’intervenir en les situacions de conflicte, i això ha fet que augmentin els 

robatoris, la sensació d’inseguretat i la frustració dels nostres agents de seguretat, per la 

impossibilitat de servir la ciutadania de la Palma com es mereix. Només una gestió eficaç 

de la seguretat permet que millori i que la inseguretat provocada per l’increment de 

robatoris i de furts que s’ha produït darrerament disminueixi de forma significativa. 

Aquesta gestió eficaç ha de començar de forma inequívoca, pel compliment dels acords 

entre el personal de l’Ajuntament i la normativa vigent. 

 

Per tots aquests antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma l’adopció dels 

següents 

ACORDS  

PRIMER. Millorar les condicions de treball del personal de policia, per millorar la seva seguretat i la 

del poble, eliminant torns individuals, especialment durant els torns de nit, i en tot cas, complint i 

fent complir l’acord de condicions proposat per aquesta alcaldia, i aprovat pel ple municipal de 

l’Ajuntament.  

SEGON. Notificar-ho a la ciutadania de la Palma, la Policia Local de la Palma, a totes les entitats i 

comerços i a tots els grups municipals del consistori.” 

 

Votació: No s’aprova per 6 vots en contra per part de la LPS i PSC, i 5 vots a favor per part 
de JxLP i d’ERC 
 

9. Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d’esquadra, 
presentada per Junts per la Palma 
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“MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ANUL·LACIÓ DE L’ORDRE DEL PRESIDENT DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE PROTEGIR LES SEUS 
JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA 
 
L’ordre de sobreprotegir les seus judicials ha afectat l’operativa dels recursos públics del 
cos de Mossos d’Esquadra.  
 
El passat mes de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar al 
cos de Mossos d’Esquadra la protecció presencial permanent de les seus judicials de 
Catalunya arran de les protestes polítiques dels Comitès de Defensa de la República (CDR) 
davant les seus judicials de Catalunya amb motiu de l’inici del judici del procés.  
 
El dispositiu “Toga” obliga el cos de Mossos d’Esquadra (CME) a una vigilància policial 
presencial i permanent de les seus judicials de les Audiències Provincials i dels 49 partits 
judicials de Catalunya. Una patrulla està destinada a vigilar el jutjat que se li ha adscrit, i 
només la poden abandonar si passa una cosa greu i, tot i així, amb autorització expressa 
dels comandaments. 
 
L’ordre dictada pel TSJC és d’obligat compliment per part dels Mossos d’Esquadra, que han 
d’actuar com a policia judicial i no deixa marge d’actuació a la Conselleria d’Interior.  
 
Aquesta ordre suposa que més de mig miler d’efectius dels Mossos siguin obligats a 
protegir seus judicials i afecta de manera directa la disponibilitat dels efectius del cos de 
Mossos d’Esquadra dificultant la prestació del servei públic que la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra ha de prestar a la ciutadania.  
 
La seguretat és un dels pilars de la nostra societat, i el Departament d’Interior és el màxim 
responsable de la planificació i elaboració d’estratègies per mantenir la seguretat, més 
encara en períodes d’alta ocupació, amb motiu del turisme i les vacances d’estiu. Així 
mateix, els alcaldes i alcaldesses d’aquest país, juntament amb l’equip de govern municipal, 
són autoritat en matèria de seguretat d’acord amb el que preveu la Llei 4/2003 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
En aquest sentit, s’han hagut de tancar durant alguns moments les oficines d’atenció 
ciutadana (OAC) i prioritzar serveis perquè els escassos efectius han d’estar vigilant una 
seu judicial. Malgrat que tenen l’obligatorietat de recollir denúncies de ciutadans a 
qualsevol comissaria, quan hi ha pocs efectius, i en el cas que la tipologia del fet a 
denunciar ho permeti, es convida el ciutadà a tornar-hi en un altre moment perquè no hi 
ha prou personal. 
 
Actualment ens trobem en un nivell d’alerta de 4 sobre 5 per l’amenaça terrorista. Aquest 
fet, juntament amb l’impacte que genera el dispositiu “Toga”, i que no s’està podent 
realitzar una tasca, com seria desitjable, de prevenció i vigilància, té també una afectació 
en la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.  
 
Tal com han denunciat els Sindicats dels Mossos, l’operació “Toga” altera les tasques 
rutinàries dels Mossos d’Esquadra i en molts municipis no es poden cobrir els incidents del 
dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva.  
 



8 

 

Atès que considerem que aquesta mesura és conjuntural i que s’ha de retornar a la 
normalitat, ja que no s’ha produït cap incident després de les protestes pacífiques. Atès que 
tornar a aquesta situació de normalitat no significa no voler protegir els edificis judicials.  
 
Atès aquesta realitat visible i la necessitat de disposar de tots els efectius per la seguretat i 
la prevenció de tots els pobles i ciutats de Catalunya.  
 
El grup municipal JUNTS PER LA PALMA proposa al ple de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 
 
PRIMER. Instar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi 
a adoptar el corresponent acord per revocar l’ordre de protecció permanent i presencial, 
per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.  
SEGON. Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi el cos dels Mossos 
d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és 
essencial del servei públic: recuperar el funcionament normal, i dedicar-se a les tasques de 
la prevenció i la seguretat ciutadana.  
TERCER. Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot 
moment per garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre 
judicial. 
QUART. Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats 
municipalistes i als mitjans de comunicació locals.” 
 
 
Votació: S’aprova per 9 vots a favor per part de la LPS i JxLP, 1 vot en contra per part del 
PSC i l’abstenció per part d’ERC. El regidor d’ERC vol que consti que no és que s’abstingui 
sinó que no vota la proposta. 
 
10. Moció municipal en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions 

locals en relació amb el deute relatiu a les factures energètiques de les famílies 
vulnerables 
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La incorporació per urgència a l’ordre del dia es aprovada per majoria absoluta (votació 
favorable dels regidors de LPS, PSC i JxLP i el vot en contra del regidor d’ERC). Però 
posteriorment la proposta no es sotmet a votació i es deixa sobre la taula per unanimitat 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
Consten en la gravació digital del ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar a les 22:29 l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 
 


