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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE GENER DE 2020 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 10 de gener de 2020, a les 18.35, 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. Proposta d’aprovació d’actes anteriors 

- Ple ordinari del dia 13 de setembre de 2019 

- Ple extraordinari urgent del dia 15 d’octubre de 2019 

- Ple ordinari del dia 8 de novembre de 2019 

- Ple extraordinari i urgent del dia 23 de desembre de 2019 
2. Declaració institucional: 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, presentada per tots els grups municipals. 

3. Proposta d’aprovació de la Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa 
política al Parlament de Catalunya, presentada pel grup ERC 

4. Proposta d’aprovació de la Moció per declarar la Palma de Cervelló municipi feminista, 
presentada pel grup ERC 

5. Proposta d’aprovació de la Moció per al retorn social del rescat bancari i per garantir 
l’accés a l’habitatge social, presentada pel grup ERC  

6. Proposta d’aprovació de la Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de 
transport escolar a l’INS Can Margarit segons freqüència d’usos, presentada pel grup 
Junts per la Palma 

7. Proposta d’aprovació de la Moció contra els acords de la Junta Electoral Central, 
presentada pel grup Junts per la Palma 

8. Acceptació de la renúncia presentada per la regidora Susanna Fort Mateos, del grup 
municipal La Palma Sempre, i trasllat a la Junta Electoral Central 

9. Precs i preguntes 

1. Proposta d’aprovació d’actes anteriors 
Votació: 

- Ple ordinari del dia 13 de setembre de 2019 
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- Aprovada amb els vots favorables de tots els regidors presents excepte el regidor 
d’ERC que vota en contra. 

- Ple extraordinari i urgent del dia 15 d’octubre de 2019 

- Aprovada per unanimitat. 

- Ple ordinari del dia 8 de novembre de 2019 

- Es deixa sobre la taula per unanimitat 

- Ple extraordinari i urgent del dia 23 de desembre de 2019 

- Es deixa sobre la taula per unanimitat 
 
2. Declaració institucional: 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, presentada per tots els grups municipals. 

 
“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 
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta la població en 
situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de 
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics 
d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals 
(com ara goteres al sostre, humitats...). 
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua-Institut Català d'Avaluació de Polítiques 
Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya, que 
situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, 
un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient 
(Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 
2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta 
dificultat a final de mes (Idescat, 2018), la qual cosa es pot traduir en dificultats per fer front 
al pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una 
problemàtica social que afecta un nombre important de famílies a Catalunya de forma 
sostinguda en els darrers anys. 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa 
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser 
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 
63.000 talls elèctrics. 
Aquesta llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o 
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost 
dels consums mínims. 
Al gener de 2017, una taula tècnica de treball impulsada per la Generalitat de Catalunya, 
amb les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van 
presentar un model de conveni per oferir a les empreses subministradores. La proposta de 
conveni preveia que les empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera 
la pobresa energètica, inclosos els costos associats a la informació, l’atenció directa i la 
formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora 
important va voler, ni tan sols, debatre la proposta. 
La Llei 24/2015 garanteix en l’article 6 el subministrament elèctric a les persones 
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que hagin 
de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc d’exclusió social. 
Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els ens locals han realitzat informes de 
vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, que han evitat els talls de consum 
d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per 
la manca de voluntat de les empreses subministradores de signar els convenis que 
s’establien en el protocol de la Llei 24/2015.  
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En aquest període ha entrat en vigor en l’àmbit estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel 
qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i  altres mesures de protecció 
per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la modificació de l’any 2018 (RD 
15/2018), que estableix tres tipus de consumidors per protegir: el consumidor vulnerable, 
amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor vulnerable sever, amb un 40%, i el 
consumidor en risc d’exclusió social, que té el 100% de descompte. Segons aquest decret, 
els Serveis Socials (autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim 
grup, els consumidors en risc d’exclusió social.  
En aquest context, l’agost de 2019, els ajuntaments (els habitants en situació de 
vulnerabilitat dels quals acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta 
d’Endesa que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i amenaça de tallar els 
subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta 
d’Endesa no només reclama als ens locals el 50% del cost de les factures dels consumidors 
en risc d’exclusió social que tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació del bo 
social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin càrrec també del 50% del deute dels 
consumidors vulnerables que no disposen de bo social. Endesa declara que el deute de les 
famílies vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000 € (corresponent a 25.000 llars) i en 
reclama el 50% (10.500.000 €) als municipis. 
 
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar els alcaldes i alcaldesses 
de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de setembre, amb 
la voluntat de treballar en una resposta coordinada.  
 
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió 
convocada per la Generalitat de Catalunya, a la qual van assistir les entitats municipalistes, 
entitats del tercer sector i ens locals, en què principalment es va acordar: donar una 
resposta institucional unitària a Endesa, amb una carta conjunta; crear una  taula tècnica i 
jurídica per elaborar una proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest 
deute, i negociar amb Endesa sobre la base de la llei 24/2015 com a marc de referència.  
 
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant l’amenaça 
d’Endesa d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta (pel 
període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega 
en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un 
marc de referència clar.  
 
Com diu l’informe elaborat des del departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap 
normativa autonòmica o estatal obliga els ens locals a pagar el 50% del deute de les famílies 
en situació de vulnerabilitat. 
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic les persones més vulnerables d’aquest 
país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han 
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics 
de les persones en situació de vulnerabilitat.   
  
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el món local i el govern de la Generalitat per aconseguir que totes les 
persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que 
garanteixi una vida digna. 
 
Per això, els grups municipals sotasignats presentem els acords següents en aquest ple: 
 

1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’Endesa 
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones 
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació en 
un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat 
d’acord amb la Llei 24/2015.  
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2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 
problemàtica de la pobresa energètica.  

 

3. Instar el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels 
drets energètics, especialment dels ciutadans més vulnerables, treballant de manera 
transversal per fer complir la llei; i a impulsar la negociació per a la signatura d’un 
conveni que reguli el deute que generin en el futur les famílies en situació de 
vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 
24/2015 com a marc de referència.  

 

4. Instar la Generalitat de Catalunya a crear un espai estable de treball entre totes les 
institucions catalanes per elaborar un protocol i reglament de desplegament de la 
Llei 24/2015 en què es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en 
situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de 
vulnerabilitat sigui objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 
24/2015. 

 

5. Exigir a Endesa que assumeixi responsabilitats amb relació a la garantia dels drets 
de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal 
com marca la llei, i la condonació del deute acumulat per les persones protegides 
per la Llei 24/2015, des de l'any 2015. 

 

6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals 
hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables. 

 

7. Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular 
que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les 
més avançades del món.  

 

8. Instar totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de 
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars 
no permesos per la Llei 24/2015. 

 

9. Donar trasllat d’aquests acords al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a les diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions 
veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.” 

 
Votació:  S’aprova per unanimitat. 

3. Proposta d’aprovació de la Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la 
iniciativa política al Parlament de Catalunya, presentada pel grup ERC 

 
“Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de 
Catalunya 
 
La censura que el govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén imposar al 
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de l’autonomia 
parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals 
tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap 
tipus. 
Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes les 
opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat. 
Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar les 
seves opinions sobre els temes que considerin convenients. Si no fos així, es desvirtuaria el 
sentit de les institucions democràtiques que representen la voluntat de la ciutadania. I això 
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és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al 
Parlament de Catalunya, que representa el poble de Catalunya.  
Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals la Mesa del 
Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la llibertat 
d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament 
de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de 
sentència formulats pel govern espanyol al Tribunal Constitucional.  
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits 
democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, el ple 
adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament 
de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra.  
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així 
com el dels membres d’aquest ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen 
a la ciutadania, inclosos el dret de l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. 
TERCER. Considerar que, davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar els 
temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret de 
la representació política i de la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades. Sense 
fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altre òrgan de 
representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per 
això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest ple la 
reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la 
sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.  
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es 
pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de 
Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Turquia 
al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar-ne només alguns 
exemples. 
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions 
polítiques sobre el dret de l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat 
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho ha 
de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.  
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre 
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de les 
institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part del govern 
espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del 
dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa per als 
que no pensen com nosaltres. 
SETÈ. Manifestar el suport i la solidaritat amb el president i la Mesa del Parlament de 
Catalunya, que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió a la 
cambra.  
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del govern espanyol, i a la 
Presidència del Tribunal Constitucional.” 
 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS, excepte un regidor, ERC i JxLP (9); el vot en 
contra del PSC (1) i l’abstenció de Daniel Muxi (1). 

4. Proposta d’aprovació de la Moció per declarar la Palma de Cervelló municipi 
feminista, presentada pel grup ERC 

 
“MOCIÓ PER DECLARAR LA PALMA DE CERVELLÓ MUNICIPI FEMINISTA 
 
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 
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les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran’ (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 erradicar 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’. 

 
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena 

de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la 
societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran. 

 
Quan 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, ens trobem amb 
l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i 
impedeixen plantejar nous escenaris. 

 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai 

que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, com a motor de canvi que ens ha 
de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida, i que 
destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres 
accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les 
seves arrels. 

 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals entre homes i dones. 
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- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba 

fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions 
mínimes i insuficients. 

 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la 

feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 
 
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la 

cura de persones grans i/o dependents. 
 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures, per la urgent i 

imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les 
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions. 

 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
 
- La violència masclista, que es manifesta en diverses formes i cada vegada amb més 

cruesa. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat 

més gran. 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 s’hi produeix, i exercim la 
igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 

 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la 

seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes, proposem els següents  

 
ACORDS: 
 
PRIMER. Declarar la Palma de Cervelló municipi feminista. 
 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les 

alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell 
de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en 
el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. Implementar 
progressivament les mesures que s’hi proposen, i dedicar-hi els recursos necessaris per 
fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 

 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local. 
 
QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment 

feminista. 
 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la 

sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressol 
i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 

 
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i 

licitacions que efectuï l'Ajuntament, evitar la contractació amb aquelles empreses en les 
quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, i posar 
especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment 
feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre 
d’altres). 
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VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones 
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per contractar-les en el 
sector públic i privat, així com donar-los visibilitat. 

 
NOVÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt 
d’entitats socials del municipi.” 

 
Votació: S’aprova per unanimitat. 
 
5. Proposta d’aprovació de la Moció per al retorn social del rescat bancari i per 

garantir l’accés a l’habitatge social, presentada pel grup ERC 
 
“MOCIÓ PER AL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS 
A L’HABITATGE SOCIAL 
 
Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a 
l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre l’evolució 
de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i famílies amb menor 
capacitat econòmica. Com a exemple paradigmàtic, a la ciutat de Barcelona, entre els anys 
2000 i 2017, la mitjana dels lloguers ha crescut un 134%, mentre que la renda «per capita» 
només un 63%. I sense que, en paral·lel, la dotació d’un parc d’habitatge assequible passi 
del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de Catalunya. 
Per aquest motiu, i davant del lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents 
a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem 
mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge a part de la ciutadania, especialment 
amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedents 
del rescat bancari.  
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per reestructurar la banca 
i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en el seu 
conjunt. Hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents, en gran part, del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i del Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), i amb 
això es van sanejar els balanços de les entitats bancàries, concentrant els  actius més tòxics 
en la SAREB.  
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les responsabilitats 
dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per reparar les conseqüències 
d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va produir un rescat de la 
ciutadania, que va patir les conseqüències de les decisions preses pels responsables de les 
entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els 
responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin per la seva 
gestió anterior a la crisi.  
 
El Parlament de Catalunya va aprovar, el 22 de desembre de 2018, la moció 39/XII sobre el 
retorn social del rescat bancari per garantir el dret de l’habitatge i el reallotjament de famílies 
desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, com 
la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), 
adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari.  
El Síndic de Greuges de Catalunya va emetre, el febrer de 2018, el seu informe ‘El dret a 
l’habitatge: qüestions urgents’, on recollia propostes d’actuacions per poder donar millor 
resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge 
digne. Es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els seus 
informes de juliol de 2012 i 2013, en no haver-se inclòs cap obligació a la SAREB sobre la 
cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social que 
hauria permès donar resposta a la greu situació d’emergència residencial dels darrers anys.  
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Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per 
resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari 
realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i 
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També establir mecanismes 
de col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi fluid d’informació en relació 
amb els habitatges susceptibles.   
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-la Palma de Cervelló proposa al ple 
d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 
2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i 
poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social. 
 
SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la 
modificació de la Disposició Addicional 7a de la Llei 9/2012, de la qual es derivi la 
modificació de l’article 16 i 17 del Reial Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixi el 
30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Votació: Es deixa sobre la taula per unanimitat. 

6. Proposta d’aprovació de la Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes 
de transport escolar a l’INS Can Margarit segons freqüència d’usos, presentada pel 
grup Junts per la Palma 

“Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de transport escolar a l’INS 
Can Margarit segons freqüència d’usos 
 
ATÈS QUE 
 

1. Segons els experts en Educació, els problemes de mobilitat i transport escolar 

incideixen de forma negativa en el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis en 

etapes primerenques.  
 

2. En el programa electoral del grup polític de La Palma Sempre, qui actualment 

governa, deia en matèria d’ensenyament i educació que és una qüestió de qualitat de 

vida col·lectiva i de justícia social. 
 

3. Al nostre poble, existeix un problema de transport escolar per als alumnes que 

resideixen a Can Vidal i acudeixen diàriament a l’INS Can Margarit per cursar estudis 

de l’ESO. En total, aquest curs 2019-2020 són 6 estudiants afectats, en el sentit que 

han de fer servir una línia d’autocar amb una durada superior de temps en relació 

amb els seus companys que viuen al nucli urbà (ruta 116). 
 

4. En el ple municipal del 12 de juliol de 2019, el nostre grup municipal va fer una 

pregunta sobre aquest tema, en concret, si estava solucionat el tema de l’autocar per 

al curs 2019-2020. La resposta del govern va ser que al setembre els nens 

començarien amb el servei d’autocar. En el ple de 13 de setembre es va tornar a 

preguntar sobre com estava el tema del transport i des del govern es va dir que 

s’estava mirant. En el ple de novembre es va tornar a preguntar i es va dir que no es 

podria solucionar per a aquest curs el fet que els alumnes que resideixen a Can Vidal 

hagin de fer ús d’una línia d’autocar més llarga i anar apartats dels seus companys. 
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A més, el govern va dir que ells no podien prendre cap decisió, que tot depenia del 

Consell Comarcal. 
 

5. En paral·lel, en el ple municipal del 13 de setembre, les famílies afectades per 

aquesta situació van manifestar la seva preocupació i malestar per la gestió portada 

a terme, i van demanar una solució als responsables municipals. 
 
 

6. A petició del nostre grup municipal, els regidors de Junts per la Palma ens vam reunir 

l’11 de novembre amb els responsables del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per 

tal de veure si era possible trobar una solució viable i sostenible per a aquest 

problema. En aquesta reunió, vam sondejar la possibilitat que el criteri que es fes 

servir per assignar la ruta 115 o 116 als nois i noies fos si es fa un servei diari o 

esporàdic del transport. Els representants del Consell van mostrar el seu acord amb 

aquesta possibilitat.  
 

7. Segons dades que hem demanat al Consell Comarcal, el nombre total de nois i noies 

que van donar-se d’alta en el servei de transport escolar per al curs 2019-2020 és de 

71. A la taula següent es fa constar el patró d’assistència diària de la ruta 115, que 

és la que realitza un trajecte més curt. En total ha estat de 59-63 nens per dia (el 

màxim d’ocupació és de 68). A més, hi ha 4 usuaris que fan un ús esporàdic del 

servei (amb absències de 22, 42, 46 i 48 dies, respectivament). 
 

Assistència Ruta 115    

     

SETEMBRE 
DATA 

USUARIS/ÀRIES 
DIA 

 OCTUBRE USUARIS/ÀRIES DIA 

12 59  1 58 

13 59  2 59 

16 60  3 60 

17 58  4 62 

18 60  7 63 

19 60  8 61 

20 62  9 59 

23 56  10 57 

24 58  14 59 

25 61  15 62 

26 61  16 43 

27 36  17 42 

30 59  18 4 

   21 63 

   22 63 

   23 60 

   24 62 

Font. Consell Comarcal del Baix Llobregat (2019) 
 
Hem analitzat aquesta freqüència d’usos i, en el cas que els nois i noies de Can Vidal 
haguessin fet ús de la ruta 115, només hi hauria hagut 3 dies a l’octubre que s’hauria 
superat en 1 alumne el límit autoritzat. Tanmateix, s’ha de tenir en compte també 
que, de cara al segon semestre del curs 2019-2020, es preveu alguna baixa més del 
servei de transport escolar a l’INS Can Margarit a la ruta 115. 
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És per tot això que el grup municipal de Junts per la Palma proposem al ple de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER. Segons la notificació al Consell Comarcal del Baix Llobregat, modificar el criteri 
d’assignació dels nens i nenes usuaris del servei d’autocar a l’INS de Can Margarit en els 
termes següents: 

Usuaris línia 115: Nens i nenes que fan un ús regular i diari de l’autocar. En aquest 
cas, l’autocar faria la ruta recollint a Can Vidal els nens i nens que facin ús regular en 
els termes que ho està fent ara mateix la línia 116. 
Usuaris línia 116: nens i nenes que fan un ús esporàdic de l’autocar. En aquest cas, 
el punt de recollida dels nens i nenes a la Palma seria la parada situada a l’avinguda 
Catalunya, a prop de la Llar d’Infants del Patufet. 

SEGON. L’Ajuntament haurà d’informar totes les famílies que fan un ús diari i/o esporàdic de 
la nova assignació a una de les dues línies d’autocar. 
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
Votació: Aquest punt de l’ordre del dia no s’aprova atès que no obté la majoria necessària. 
La votació és la següent: Els vots en contra són dels regidors de LPS i PSC (6) i els vots a 
favor de JxLP i ERC (5). 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la Moció contra els acords de la Junta Electoral Central, 

presentada pel grup Junts per la Palma  

“Moció contra els acords de la Junta Electoral Central 

La greu situació de vulneració de la qualitat democràtica i d’un atac sense precedents a la 
màxima institució del nostre país reclama que Junts per la Palma, des de l’àmbit municipal, 
exigeixi el respecte que mereix la Presidència de la Generalitat i, per tot això, presenta la 
seguent moció al ple ordinari del nostre consistori, en els termes que seguidament 
s’expressen.  

Des de Junts per la Palma volem denunciar la injustícia d’un nou atac a la democràcia, un 
atac a Europa, un nou atac a les nostres institucions d’autogovern.  

Aspirem a viure en plenitud el projecte europeu a Catalunya: pau, llibertat, justícia, 
democràcia de qualitat, respecte dels drets fonamentals de les persones, prosperitat, 
inclusió i cohesió social, sostenibilitat i solidaritat entre pobles i nacions.  

Creiem que la via per esdevenir un estat independent membre de la Unió Europea i de les 
Nacions Unides passa pel respecte a la voluntat democràtica expressada lliurement pels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i per l’exercici del legítim dret a l’autodeterminació.  

El 1971, Pau Casals va rebre la Medalla de la Pau a les Nacions Unides i es va adreçar al 
món amb aquestes paraules que avui tenen més sentit que mai:  

‘Soc un català. Catalunya és avui una província d'Espanya. Però què va ser Catalunya? 
Catalunya va ser la nació més gran del món. Us diré per què. Catalunya va tenir el primer 
parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. Al 
segle XI, totes les autoritats de Catalunya es van trobar en una ciutat de França, aleshores 
de Catalunya, per parlar de la pau. Al segle XI. Pau en el món i contra la guerra. Això era 
Catalunya.’ 
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Ens fem nostre el seu discurs davant la situació excepcional que vivim a Catalunya degut al 
procés democràtic per decidir el nostre futur i que ha comportat la gravíssima repressió i la 
flagrant vulneració de drets polítics i fonamentals dels nostres representants polítics, els 
atacs continus a les nostres institucions i dels nostres drets col·lectius com a poble.  

MANIFESTEM:  

Primer.- Catalunya és un país amb voluntat d’autogovern, que vol ser lliure i que aspira a ser 
reconegut com a estat independent dins el marc europeu i internacional.  

Segon.- La Generalitat de Catalunya, com a institució en la qual s'organitza políticament 
l'autogovern de Catalunya, integrada pel Parlament de Catalunya, la Presidència de la 
Generalitat, el govern i les altres institucions catalanes, i amb un origen històric en la 
Diputació del General del Principat de Catalunya creada el 1359, és la institució que 
organitza la vida pública i el benestar dels catalans i com a tal ha de ser respectada i no 
podem tolerar cap atac en contra seu.  

Tercer.- El president de la Generalitat és el màxim representant del govern de Catalunya, i 
és escollit pel Parlament de Catalunya, la cambra que recull els sufragis dels ciutadans del 
país. La seva figura és més que rellevant per entendre què és i què vol ser el nostre país. La 
institució de la Presidència de la Generalitat és cabdal per la democràcia a Catalunya, a 
l’estat espanyol i a Europa.  

Qualsevol atac a la Presidència de la Generalitat és un atac a les institucions del país i, per 
tant, a la ciutadania de Catalunya. El president Mas va ser inhabilitat i represaliat per la 
justícia espanyola i pel Tribunal de Comptes, el president Puigdemont està exiliat i va ser 
apartat per l’aplicació d’un article de la Constitució Espanyola de manera interessada, i ara 
és el president Torra qui és torpedinat per una de les baules de l’administració de l’Estat, la 
Junta Electoral Central. Una vegada més, s’ha alterat la voluntat política dels catalans i 
catalanes per vies irregulars antidemocràtiques.  

Quart.- La Junta Electoral Central, com ahir mateix manifestava el president Torra, és un 
òrgan administratiu electoral que s’ha atribuït unes funcions que no li pertoquen, en 
interpretar l’execució d’una sentència judicial que no és ferma, cosa que comporta un nou 
atac a la sobirania democràtica del poble català. Es vol apartar el president de Catalunya a 
través de decisions d’òrgans espanyols sense competències.  

Així mateix, la Junta Electoral Central també pretén anul·lar vots de ciutadans en les 
eleccions europees en impedir el ple exercici com a eurodiputat d’Oriol Junqueras, i en no 
reconèixer-ne la immunitat com a eurodiputat declarada pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.  

Cinquè.- Constatem que el rei Felip VI ha vulnerat el paper d’institució neutral que li atorga la 
Constitució Espanyola amb el discurs del 3 d’octubre i no en reconeixem la monarquia a 
Catalunya.  

Sisè.- La Presidència de la Generalitat de Catalunya és la garantia del lliure exercici del 
govern del país. Per tant, qualsevol entrebanc a la seva funció és un fre a la democràcia. 
Entenem la democràcia com una forma d'organització de la vida pública, sobretot, com un 
vehicle de la voluntat de la ciutadania. No és tolerable, de cap de les maneres, qualsevol 
ingerència. Només el Parlament de Catalunya, la veu del poble català, és qui pot decidir qui 
és el president del país.  

Per tot això, des de Junts per la Palma, en una hora i situació tan greus, proposem al ple de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló els següents 

ACORDS:  
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Primer.- Donem el nostre suport i fem una crida a la defensa de les nostres institucions i, en 
especial, de la Presidència de la Generalitat.  

Segon.- Donem tot el suport al 131è president, Quim Torra, recordant d’on ve la institució i 
que, des del segle XIV fins avui, la Generalitat és el vehicle de la voluntat dels catalans.  

Tercer.- Rebutgem la resolució de la Junta Electoral Central que pretén inhabilitar el 
president Torra.  

No podem acceptar els atacs constants a la Presidència de la Generalitat i a les nostres 
institucions, i els combatrem de forma pacífica, política i sobiranament des del Parlament de 
Catalunya, així com des de totes les administracions del nostre país, en el nostre cas 
concret, des dels ajuntaments. 

Les administracions catalanes combatrem també, així mateix, judicialment, fins arribar a 
totes les instàncies internacionals.  

Quart.- Denunciem, un cop més, que existeix una causa general contra l’independentisme i 
contra l’exercici de drets fonamentals a Catalunya, i exigim la fi de la repressió, el 
reconeixement del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia pels presos i 
preses polítics i la plena garantia dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya.  

Cinquè.- Donem suport als eurodiputats Carles Puigdemont, president legítim de Catalunya, 
el vicepresident legítim Oriol Junqueras i el conseller Toni Comín perquè exerceixin 
plenament i en llibertat les seves funcions polítiques, en compliment de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  

Sisè.- Emplacem totes les forces polítiques a superar les diferències per estar a l’alçada del 
que reclama el moment present, en la defensa de les nostres institucions d’autogovern i, en 
primer lloc, a la Presidència de la Generalitat. 

Setè.- Donem trasllat d’aquesta moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència de la Diputació de Barcelona i a 
les associacions municipalistes del nostre país.” 

Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS, excepte un regidor, ERC i JxLP (9); el vot en 
contra del PSC (1) i l’abstenció de Daniel Muxi (1). 

 

8. Acceptació de la renúncia presentada per la regidora Susanna Fort Mateos, del 
grup municipal La Palma Sempre, i trasllat a la Junta Electoral Central 

 

“ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDORA DEL GRUP 

MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE, SUSANNA FORT MATEOS 
 

Vist l’escrit entrat en aquest Ajuntament el dia 3 de gener de 2020 amb el número de registre 

general d’entrada 15, presentat per la regidora del grup municipal La Palma Sempre Sra. 

Susanna Fort Mateos, pel qual renuncia a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de la 

Palma de Cervelló per raons personals. 
 

Atès que l’art. 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals 

estableix que la condició de regidor es perd per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per 

escrit, davant del Ple de la Corporació. 
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De conformitat amb l’art. 182.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, segons el 

qual, davant la renúncia d’un regidor, s’atribuirà l’escó al candidat o, en el seu cas, al suplent 

de la mateixa llista a qui correspongui, atenent l’ordre de col·locació. 
 

Atès que la instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs 

representatius locals preveu que, quan es presentin escrits de renúncia, el ple remetrà 

certificat de l’acord a la JEC, indicant el nom de la persona que hagi de cobrir la vacant. 
 

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la renúncia de la Sra. Susanna Fort Mateos de la seva condició de 

regidora de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 

Segon.- Declarar vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal de La Palma 

Sempre-Entesa pel Progrés Municipal. 
 

Tercer.- Traslladar a la Junta Electoral Central aquest acord als efectes de l’emissió de la 

credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, Sr. David 

Serlavós Serra.” 
 

Votació: Aquest punt de l’ordre del dia s’aprova amb el vot favorable de LPS i el PSC (6) i 
l’abstenció de JxLP i ERC (5).  
 

9. Precs i preguntes 
 
Els que consten en la gravació del ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22.55, l’alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 
 


