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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINÀRIA I URGENT, NÚMERO 3, 
CELEBRADA EL DIA 15 D’ABRIL DE 2020 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 15 d’abril de 2020, a les 18:30 h, de manera 
telemàtica, 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 David Serlavós Serra, M. Rosa Escobar Olivares, Daniel Muxi 
Hernández, Roc Sanarau Peris, 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 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: 
 
En primer lloc es sotmet a votació la urgència del ple, que queda aprovada per 
unanimitat dels presents.  
 
Es passa a la lectura, debat i votació de les propostes següents: 

Única: Propostes de Junts per la Palma per a fer front a la crisi causada coronavirus 

 
“PROPOSTES DE JUNTS PER LA PALMA PER A FER FRONT A LA CRISI 
PROVOCADA PEL CORONAVIRUS 
 
ATÈS QUE, 
 
Davant la situació de crisi provocada pel COVID-19, creiem necessari prendre  
mesures econòmiques per pal·liar els efectes duríssims en les condicions de vida de 
les persones, no només sanitàries directes sinó també per la seva repercussió 
econòmica. La majoria de les persones, les empreses, els comerços, els autònoms 
no estan ingressant des del 13 de març de 2020. 
Cal prendre decisions i actuar, per preservar tant com sigui possible, els contractes 
de feina que vinculen treballadors i empreses. Per aquest motiu presentem aquestes 
mesures amb la finalitat de de servir, des de la política municipal, al benestar de les 
persones, de les famílies i de la recuperació econòmica del teixit productiu de la 
Palma. 
És per això que proposem al ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló l’adopció 
dels següents acords: 
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ACORDS 
 
Tot seguit s’exposen els acords englobats en 2 capítols: 
 
ADREÇATS A PERSONES I FAMÍLIES 

 
1. Garantir que es prioritzi l’acció preventiva als col·lectius més vulnerables, 

habilitar un servei de trucades diàries a persones grans i famílies en situació 
de vulnerabilitat, per poder assistir-les, en totes les seves necessitats, amb 
nous protocols d’actuació. 

2. Prendre mesures urgents adreçades a persones víctimes de violència de 
gènere. 

3. Prioritzar a les persones aturades per l’estat d’alarma, en els plans d’ocupació 
municipals dels pròxims anys 2020-2023. 

4. Ajornar l’IBI (Impost de Béns d’Immobles), IVTM (Impost Vehicles Tracció 
Mecànica) i taxa residus domèstics., elaborant un nou calendari fiscal. 

5. Diferir a altres exercicis l’IBI d’habitatges, amb valors cadastrals a un 
determinat valor. 

6. Ajornar l’impost sobre construccions que s’hagin vist interrompudes en l’estat 
d’alarma. 

7. Retornar la part proporcional de la quota del mes de març a les famílies que 
no han fet ús del servei, de l’escola bressol municipal i no girar el rebut dels 
mesos que no es presti el servei. 

8. No girar el rebut dels mesos que no es presti el servei i retornar la part 
proporcional del mes de març de la Taxa per prestació de serveis Esportius , 
en l’article 1 Utilització de les instal·lacions del pavelló poliesportiu. En els 
punts 1.2 quota mensual soci, 1.3 quota mensual soci 1 familiar, 1.4 quota 
mensual soci 2-3 familiars, 1.5 quota mensual gent Gran , 1.6 quota 
manteniment, 1.7 Quota aturat, 1.8 Quota jugadors clubs. 

9. Crear una partida pressupostaria per contingències per fer front a les 
urgències personals i familiars durant l’estat d’alarma. 

 
ADREÇATS A EMPRESES I COMERÇOS 
10. Ajornar la taxa residus comercials, elaborant un nou calendari fiscal. 
11. Anul·lar la taxa de recollida d’escombraries comercials de les empreses i 

comerços que no poden exercir la seva activitat i per tant no generen 
residus. 

12. Anul·lar taxa d’ocupació de via pública que es merita contra l’activitat 
comercial que legalment no pot exercir la seva activitat. Terrasses de bars i 
restaurants i taxes de mercats. 

13. Diferir a altres exercicis l’IBI de locals comercials, indústries i oficines. 
14. No cobrar l’IVTM  a efectes a les activitats econòmiques del municipi. 
15. Ajornar l’impost de llicències d’activitat que s’hagin vist interrompudes en 

l’estat d’alarma. 
16. Condonar el 50% de la liquidació de l’IAE municipal i ajornar el 50% restant a 

6 mesos. 
17. Promoure una campanya de sensibilització conjuntament amb l’ACEP per 

fomentar el comerç de proximitat. 
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18. Instar a L’AMB, la suspensió del tribut metropolità. 
 

19. Notificar aquests acords a tots els ciutadans de La Palma de Cervelló, a 
través del web municipal, a les empreses i comerços ubicats en el municipi, 
als presidents de les entitats del poble, a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.” 

 
 
La proposta no s’aprova atès què no obté la majoria necessària. Han votat a favor 
els regidors del grup municipal JxLP (4)  i ERC (1) i han votat en contra els regidors 
de LPS (5) i PSC (1). 
 
Renuncien a l’assistència econòmica els següents regidors: Anna Pascual Roca, 
Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell. 
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 19:30 h, el Sr. alcalde aixeca la 
sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


