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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4 DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE 
CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2020 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 8 de maig de 2020, a les 18:35h, telemàticament, 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, David Serlavós Serra, 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 actes anteriors: 

− Acta Ple ordinari, 8 de novembre de 2019 

− Acta Ple extraordinari urgent, 23 de desembre de 2019 

− Acta Ple ordinari, 10 de gener de 2020 
2. Proposta d'acord d'establiment del servei de l'aigua potable 
3. Proposta de rebuig d'una al·legació a les ordenances fiscals de 2020. 
4. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. 
5. Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona per 

la gestió de les nòmines. 
6. Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona per 

la gestió del padró. 
7. Moció per complir la sentència del TSJC 98/2016 sobre l’anul·lació de l’adjudicació del 

contracte de gestió del servei públic d’aigua del municipi de la Palma de Cervelló a 
“Companyia General d’Aigües de Catalunya”, presentada pel grup municipal de JxLP. 

8. Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de transport escolar al INS Can 
Margarit segon freqüències d’usos, presentada pel grup municipal de JxLP. 

9. Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola, 
presentada pel grup municipal d’ERC. 
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10. Moció per demanar la flexibilitat de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la 
capacitat pressupostària del món local, presentada pel grup municipal d’ERC. 

11. Moció per reduir els costos econòmics dels grups municipals derivats de la crisi 
provocada pel COVID-19, presentada pel grup municipal de JxLP 

12.  Precs i preguntes. 
 
1. Aprovació d’actes anteriors 
 
Votació: 

− Acta Ple ordinari, 8 de novembre de 2019 
S’aprova amb el vot favorable dels regidors de LPS, JxLP i el PSC (10) i el vot en 
contra del regidor d’ERC (1). 

− Acta Ple extraordinari urgent, 23 de desembre de 2019 
S’aprova amb el vot favorable de tots els regidors. 

− Acta Ple ordinari, 10 de gener de 2020 
Aquest punt no s’aprova.  

 
2. Proposta d'acord d'establiment del servei de l'aigua potable 
 
En data 12 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló va aprovar la 
incoació d’un expedient per l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable 
al municipi de la palma de Cervelló.  
 
Aquest expedient incloïa la següent documentació: 

- Memòria justificativa del model de gestió del servei d’abastament d’aigua potable. 
- Projecte d’establiment i de prestació del servei d’abastament d’aigua potable.  
- Reglament regulador del servei d’aigua potable del municipi de la Palma de 

Cervelló. 
 
L’acord va ser publicat al BOP de Barcelona de 12 de d’agost de 2019, al DOGC de 3 de 
setembre de 2019 i a l’e-taulell de l’ajuntament de 3 de setembre de 2019.  
També va ser notificat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 23 de juliol de 2019.  
 
Durant el període d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 
 
- El Grup Municipal del ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de Junts per la Palma 
(JxLP, d’ara en endavant) (registre d’entrada número 2732 de 30 de juny de 2019).  
 
- Aigües de Barcelona (registre d’entrada número 2929 de 15 d’octubre de 2019).  
 
JxLP al·lega que mitjançant aquest acord no es dóna compliment a la sentència ja citada 
però es ben bé el contrari. En el fonament de dret número 7 de la sentència explicita que 
cal procedir a l’establiment del servei seguint les indicacions i tràmits del ROAS i és 
precisament el que es fa mitjançant el present expedient.  
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Aigües de Barcelona al·lega que no s’ha tingut en compte les competències de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, però la realitat és la contrària. Cal dir que s’ha donat 
audiència i notificat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquesta no ha manifestat cap 
oposició a la proposta de l’ajuntament. A més, En l’elaboració de l’expedient s’ha tingut 
en compte expressament allò previst a l’article 3 del Reglament Metropolità del Servei del 
Cicle Integral de l’Aigua (BOP de Barcelona de 10 d’abril de 2017). Segons aquest article 
el servei continua sent prestat per l’ajuntament. Per tant l’al·legació ha de ser desestimada.  
 
Aquest acord porta com a causa donar compliment a la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya número 98/2016, de 26 de febrer. En aquesta sentència es diu 
que previ a l’adjudicació del contracte cal la divisió patrimonial dels bens adscrits al servei 
que se’n deriven del procés de segregació del municipi de la Palma de Cervelló del 
municipi de Cervelló; i l’establiment del Servei. Al primer requisit es va donar compliment 
per part de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló mitjançant l’aprovació per part de la 
Junta de Govern local del conveni en data 20 de maig de 2019, notificat a l’Ajuntament 
de Cervelló el 28 de maig de 2019. Aquest conveni queda pendent de l’aprovació de 
l’ajuntament de Cervelló. Al segon requisit es dona compliment mitjançant el presents 
acords.  
 
Vist allò que disposa l’article 160 del ROAS i relacionats.  
 

Per això es resol: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per part del grup municipal JxLP 
del ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.  
 
Segon.- Establir el servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de la 
Palma de Cervelló en base als següents documents: 
 
- Memòria justificativa del model de gestió del servei d’abastament d’aigua potable. 
 
- Projecte d’establiment i de prestació del servei d’abastament d’aigua potable.  
 
- Reglament regulador del servei d’aigua potable del municipi de la Palma de 
Cervelló. 
 
Tercer.- Notificar-ho a tots els interessats. 
 

 
Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova ja que obté la majoria necessària. Voten 
a favor els regidors de LPS (5) i el PSC (1), en contra els regidors de JXLP (4), i la 
abstenció ERC (1). 
  
3. Proposta de rebuig d'una al·legació a les ordenances fiscals de 2020. 
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PROCEDIMENT 
 
Denominació: Al·legacions presentades en relació amb la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 
 
Motivació 
 
Atès que està fora del termini establert d’exposició al públic dels acords provisionals 
d’imposició i ordenació de tributs, i de modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir 
a partir de l’1 de gener de 2020, s’ha presentat una al·legació amb registre d’entrada número 
3628, de 30 de desembre de 2019.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar inadmissible l’al·legació presentada atès que és extemporània.  
 
Segon.- Pel que fa al fons de l’assumpte, declarar inadmissible l’al·legació presentada, 
en la mesura que se sol·licita la regulació d’una bonificació fiscal en l’IBI, element 
que no és objecte de modificació per al 2020.  
  
Tercer.- Declarar que l’anunci d’Alcaldia de 30 de desembre de 2019, publicat al BOP de 
Barcelona del 31 de desembre, conté tots els acords i elements necessaris per a la 
vigència, a partir de l’1 de gener de 2020, de totes les ordenances fiscals.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la persona que ha presentat l’al·legació i publicar-ho 
al BOP de Barcelona. 
 
 
Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova per unanimitat. 

4. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. 
 
“ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran 
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
El secretari-interventor informa favorablement. 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança número 1, 
reguladora de l’impost sobre bens immobles, consistent en l’addició del següent 
apartat, el número 4, a l’article 5, que regula els beneficis fiscals de caire potestatiu 
o de quantia variable: 
 
1. S´estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns 
Immobles pels 
béns immobles que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents 
d’aquest article. 
 
2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
definides en aquesta Ordenança, la bonificació serà d’aplicació als béns immobles 
que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una 
potència eléctrica instal·lada igual o superior al 25% de la potència elèctrica 
contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas 
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que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en 
compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles. 
 
3. Respecte l’apartat 2, en el cas que per motius tècnics (configuració de la coberta, 
espai disponible, o altres motius) no es pugui assolir amb la instal·lació el mínim 
del 25% de la potència elèctrica contractada, es podrà sol·licitar l’exempció 
d’aquest requeriment. Aquesta circumstància s’haurà de justificar a la memòria 
tècnica i estarà sotmesa a l’aprovació per part de l’Ajuntament, que podrà establir 
el mínim de potència requerida per poder obtenir la bonificació. 
 
4. Amb caràcter general, la bonificació serà del 25% sobre la quota íntegra. 
 
5. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als 
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun 
dels habitatges vinculats. En aquest cas, la potència elèctrica instal·lada de la 
instal·lació d’autoconsum haurà de ser igual o superior al 10% de la potència 
elèctrica contractada dels elements comuns. 
 
6. Respecte l’apartat 5, quan per motius tècnics (configuració de la coberta, espai 
disponible, o altres motius) no es pugui assolir amb la instal·lació el mínim del 10% 
de la potència elèctrica contractada, es podrà sol·licitar l’exempció d’aquest 
requeriment. Aquesta circumstància s’haurà de justificar a la memòria tècnica i 
estarà sotmesa a l’aprovació per part de l’Ajuntament, que podrà establir el mínim 
de potència requerida per poder obtenir la bonificació. 
 
7. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor 
del 30% de la quota íntegra. 
 
8. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la 
primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud. 
 
9. La instal·lació haurà de mantenir-se en funcionament com a mínim durant tot el 
período de bonificació. Durant aquest període, l’Ajuntament podrà realitzar 
inspeccions per comprovar-ne el funcionament. En cas que la instal·lació es trobi 
desmantellada o bé fora de funcionament, s’iniciarà el procediment per revocar la 
concessió de la bonificació, sense perjudici de la resta d’accions legals que en 
puguin derivar, incloent el retorn de la bonificació concedida des de la seva 
concessió. 
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10. Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la 
sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos 
a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació 
està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya. 
 
segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant 
el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període 
d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova per unanimitat. 
 
5. Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de 

Barcelona per la gestió de les nòmines 
 
“Proposta d’aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de la 
gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per 
part de la Diputació de Barcelona, per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades. 
 
FETS 
 
El dia 27 de juliol de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Palma de Cervelló sobre l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL). Amb aquest 
conveni s’encomanava la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de 
l’Ajuntament. 
 
El dia 30 de gener de 2020 el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar l’acord de 
crear un nou Conveni tipus AGINEEL. Aquest nou conveni recull l’adequació als canvis 
normatius en matèria de protecció de dades, modernització dels sistemes de prestació i 
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qualitat del servei i els canvis de procediments adaptats a l’administració electrònica. 
 
S’adjunta a aquesta proposta l’acord d’aprovació del Conveni-tipus per part del ple de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació, per tal d’homogeneïtzar les condicions de prestació de serveis, proposa a 
tots els ens locals als quals presta aquest servei la subscripció al nou conveni, que 
s’annexa a aquesta proposta. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció al nou Conveni-Tipus de la Diputació de Barcelona per 
formalitzar posteriorment el nou Conveni d’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la 
Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL), d’acord amb la minuta que 
s’acompanya com a Annex. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona” 
 
Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova per unanimitat. 

6. Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de 
Barcelona per la gestió del padró. 

“Proposta d’aprovació l’actualització del Conveni-Tipus, d’assumpció de la 
Gestió Informatitzada del Padró d’habitants de la Palma de Cervelló (AGIPH), 
per part de la Diputació Barcelona, per adaptar-lo a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades. 
 
Fets 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en sessió extraordinària 
celebrada el dia 15 de gener de 1999 va adoptar l’acord de “Cessió de la gestió 
informàtica del Padró d’Habitants a la Diputació de Barcelona”, aprovant la 
formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva 
l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants 
(per acrònim AGIPH), d’acord amb el text del Conveni-Tipus publicat al Butlletí 
Oficial de la Provincial de Barcelona en data 16 de juliol de 1997. 
 
Vist l’escrit rebut mitjançant la plataforma EACAT amb número 177 del Registre 
General de documents de data 22/01/2020, en el que comuniquen que el Ple de la 
Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2019, va aprovar 
l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió informatitzada del 
Padró d’Habitants (AGIPH), per adaptar- lo a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Atès que es necessari que l’Ajuntament aprovi la signatura d’aquest nou 
conveni-tipus per a l’assumpció de la Gestió informatitzada del Padró municipal 
d’Habitants (AGIPH), per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018). 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 

Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat per Reial decret 2612/1996, de 
20 de desembre. 
 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE DE 4.5.2016). 
 
Reglament estatal de Població i Demarcació Territorials de les Entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció el seu Títol II 
disposada pel RD 2672/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener 
de 1997). 
 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i d la Direcció General de coordinació de competències amb les 
comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 
2015). Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el 
funcionament del Registre d’Entitats Locals. 
 
Reial Decret 3/2010, 8 de gener , pel que es regula l’Esquema Nacional e Seguretat 
en l’àmbit de l’Administració Electrónica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010). 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 382/1986, de 
10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre 
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d’Entitats Locals. 
 
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals de Catalunya. 
 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 

Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova per què tothom vota a favorper unanimitat. 

7. Moció per complir la sentència del TSJC 98/2016 sobre l’anul·lació de 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic d’aigua del municipi de la 
Palma de Cervelló a “Companyia General d’Aigües de Catalunya”, presentada 
pel grup municipal de JxLP. 

 
“MOCIÓ PER COMPLIR LA SENTÈNCIA DEL TSJC 98/2016 SOBRE LA ANUL·LACIÓ 

DE LA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’AIGUA 

POTABLE DEL MUNICIPI DE LA PALMA DE CERVELLÓ A “COMPANYIA GENERAL 

D’AIGÜES DE CATALUNYA” 

Antecedents 

• El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en data 26 de febrer de 2016, 

va emetre sentència número 98/2016 que posava fi a un litigi iniciat l’any 2009 per la 

companyia “Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A”, antiga 

concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de la Palma de 

Cervelló i que venia prestant el servei des d’abans de la seva segregació del municipi 

de Cervelló. El litigi es va iniciar a conseqüència de l’anul·lació de la concessió a 

Sorea i la posterior adjudicació de la concessió del servei d’abastament d’aigua al 

municipi de la Palma a la “Companyia General d’Aigües de Catalunya”. 
 

• Aquesta sentència, entre d’altres decisions i consideracions, anul·lava l’acord de 

l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de data 3/6/2009, pel qual s’adjudicava 

provisionalment el contracte de gestió del servei públic d’aigua potable a la 

“Companyia General d’Aigües de Catalunya”, i l’acord de data 1/7/2009, que elevava 

a definitiva la adjudicació d’aquest contracte. Tanmateix, establia que l’ajuntament de 

la Palma de Cervelló no havia complert el requisit legal de incoació de l’expedient per 

a l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable, i que els ajuntaments 

de Cervelló i la Palma de Cervelló havien d’arribar a un acord previ de divisió 

patrimonial, al menys pel que fa a les instal·lacions compartides del servei d’aigua 

potable. 
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• Així, si analitzem la sentència 98/2016 del TSJC, el Fonament de Dret nº7 fa seves 

les consideracions incloses en una sentència anterior del mateix Tribunal i Sala sobre 

el mateix contenciós (sentència 826/2015 del 29/12/2015), i diu el següent: 
 

“d) La posibilidad de que el nuevo Ayuntamiento de la Palma de Cervelló procediese 

a adjudicar un nuevo contrato, y a adoptar con esta finalidad las resoluciones que aquí 

se impugnan, se hallaba condicionada a la previa extinción del contrato anterior, o a 

la determinación de los efectos sobre el mismo de la segregación de los dos términos 

municipales, que debía realizarse en el acuerdo de división patrimonial. A falta de 

estas decisiones previas, la Corporación demandada no estaba facultada para 

adoptar las resoluciones que aquí se impugnan”. 
 

“e) Si la Corporación demandada pretendía crear su propio servicio de abastecimiento 

de agua, debió adoptar previamente el acuerdo de establecimiento del mismo, 

conforme a las previsiones de los artículos 158 y siguientes del Reglamento de obras, 

actividades y servicios de los Entes locales de Cataluña, …”. 
 

“g) ... el Servicio de abastecimiento de agua se presta a los municipios de Cervelló y 

la Palma de Cervelló mediante instalaciones compartidas, lo que desvirtúa la 

conclusión …… sobre la divisibilidad del servicio, y refuerza la necesidad de proceder 

previamente a la división patrimonial prevista en el Decreto de segregación de 

ambos términos municipales”. 
 

I, per últim, el “FALLO SEGUNDO” de la sentència 98/2016 diu textualment: 

“SEGUNDO. Estimar parcialmente el recurso y anular los acuerdos adoptados el 3 

de junio de 2009 y el 1 de julio de 2009 por el Pleno del Ayuntamiento de la Palma 

de Cervelló.” L’acord de 3 de juny 2009 adjudicava provisionalment el contracte de 

gestió del servei públic d’aigua potable a la “Companyia General d’Aigües de 

Catalunya” i l’acord de l’1 de juliol de 2009 elevava a definitiva la adjudicació el 

contracte de gestió del servei públic d’aigua potable a la “Companyia General d’Aigües 

de Catalunya”. Per tant, la sentència anul·la explícitament la adjudicació del 

servei i cal que s’iniciï un nou procediment per a la seva adjudicació. 
 

• La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en sessió 

celebrada el dia 20 de maig de 2019, va aprovar el “Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló, per l’encàrrec de la 

gestió del servei públic de subministrament domiciliari d’aigua potable als habitants 

de ‘Can Aristot’ de la Palma de Cervelló”. Aquest conveni té com a objecte establir els 

criteris de gestió de les instal·lacions d’aigua potable comunes als dos municipis i 

d’aquells trams de la xarxa que discorren per un municipi i, en canvi, donen servei a 

l’altre, però en cap cas es tracta d’un Acord de divisió patrimonial. Així ho 

expressa el propi conveni de col·laboració, que en el seu manifest V  diu textualment: 
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“Vist que fins a la data d’avui no s’ha procedir a la execució de les bases de 

repartiment pel que fa a la xarxa d’aigua potable, és voluntat dels dos ajuntaments 

establir d’ara en endavant els criteris de gestió de les instal·lacions comunes, i també 

d’aquells trams que discorren per un municipi, i en cavi, donen servei a l’altre, des del 

reconeixement que el contingut de les bases de repartiment pel que fa a la xarxa 

d’aigua potable és una qüestió pacífica.” Val a dir, a més, que aquest conveni de 

col·laboració està encara pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament de Cervelló i, 

per tant, no es troba vigent en data d’avui. 
 

• El Ple municipal del 12 de juliol de 2019, en compliment d’una part de la sentencia 

esmentada del TSJC, va aprovar provisionalment la incoació de l’expedient per a 

l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable de la Palma de Cervelló. 

Aquest acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 3 

de setembre de 2019 (anunci 19.235.020), obrint-se un període d’informació pública 

de 30 dies hàbils per poder presentar al·legacions i suggeriments a aquest expedient, 

període que finalitzava el 15 d’octubre de 2019. 
 

• A preguntes del Grup municipal de Junts per la Palma, en el Ple esmentat del 12 de 

juliol 2019, l’alcalde va manifestar que no tenien intenció d’iniciar un nou procediment 

per a la contractació del servei públic d’abastament d’aigua potable, tal com establia 

el FALLO SEGUNDO de la Sentència del TSJC. 
 

• En data  30 de setembre 2019, el grup municipal de JUNTS PER LA PALMA va 

presentar al·legacions a l’acord del Ple de 12 de juliol (registre d’entrada 2732), 

demanant la modificació de l’acord esmentat per un altre que compleixi la totalitat de 

la sentència 98/2016 del TSJC i que hauria d’incloure, a més de la incoació de 

l’expedient per a l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable, el 

següent: 

- La anul·lació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic d’aigua 

potable a la “Companyia General d’Aigües de Catalunya” 

- Un acord de divisió patrimonial, al menys pel que fa a les instal·lacions 

compartides del servei d’aigua potable, entre els ajuntaments de Cervelló i la 

Palma de Cervelló 

- L’inici d’un nou procediment per adjudicar el servei públic d’abastament d’aigua 

potable a la Palma de Cervelló 
 

• Encara que a dia d’avui no hem rebut resposta oficial a  les al·legacions esmentades 

en el punt anterior, el 4 de marc 2020 hem tingut coneixement d’una proposta de 

desestimació de les nostres al·legacions, en base als següents arguments. “JxLP 

al·lega que mitjançant aquest acord no es dona compliment a la sentència ja citada 

però és ben bé el contrari. En el fonament de dret número 7 de la sentència explicita 

que cal procedir a l’establiment del servei seguint les indicacions i tràmits del ROAS i 
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és precisament allò que es fa mitjançant el present expedient.” El que no argumenta 

aquests resposta és l’incompliment del FALLO SEGUNDO de la sentència del TSJC, 

que anul·la explícitament els acords de Ple de l’any 2009 que adjudicaven el servei 

d’abastament públic d’aigua potable a la “Companyia General d’Aigües de Catalunya”. 
 

Es per tot això que el Grup municipal de Junts per la Palma proposem al ple de 

l’Ajuntament de la Palma de Cervelló la adopció dels següents acords: 

ACORDS: 

PRIMER. Modificar l’acord de Ple de 12 de juliol de 2019 per un altre que compleixi la 

totalitat de la sentència 98/2016 del TSJC i que hauria d’incloure, a més de la incoació de 

l’expedient per a l’establiment del servei públic d’abastament d’aigua potable, el següent: 

- La anul·lació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic d’aigua 

potable a la “Companyia General d’Aigües de Catalunya” 

- Un acord de divisió patrimonial, al menys pel que fa a les instal·lacions 

compartides del servei d’aigua potable, entre els ajuntaments de Cervelló i la 

Palma de Cervelló 

- L’inici d’un nou procediment per adjudicar el servei públic d’abastament d’aigua 

potable a la Palma de Cervelló 
SEGON. Resoldre l’actual contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua potable 

i iniciar un nou procediment per adjudicar el servei, analitzant les diferents possibilitats 

existents a data d’avui, com ara la concessió, la integració al servei metropolità ABEMCIA 

o d’altres sistemes de gestió. 

TERCER. Instar a la  “Companyia General d’Aigües de Catalunya, S.A.” a continuar 

donant el servei de subministrament d’aigüa potable al municipi de la Palma de Cervelló, 

de forma subsidiaria, mentre no hi  hagi un nou adjudicatari del servei. 

QUART. Notificar aquests acords a “la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 

Quinta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”, a “Sorea, Sociedad Regional de 

Abastecimiento de Aguas, S.A” i a “Companyia General d’Aigües de Catalunya, S.A.” i 

donar-los a conèixer a la població del municipi de la Palma de Cervelló”.  

Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia no s’aprova atès que no obté la majoria 
necessària. Han votat a favor els regidors de JxLP (4) i el d’ERC (1) i han votat en contra 
els regidors de LPS (5) i el del PSC (1).  

 

8. Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de transport escolar al 
INS Can Margarit segon freqüències d’usos, presentada pel grup municipal de JxLP. 
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“Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de 
transport escolar al INS CAN Margarit segons freqüències d’usos. 

ATÈS QUE, 

1. La Palma de Cervelló no disposa de centres educatius en el propi municipi per 
tal de cursar la ESO. Per aquesta raó, per seguir estudiant els joves es desplacen 
al seu centre educatiu de referència (Can Margarit-Corbera del Llobregat) amb el 
transport escolar que subvenciona el Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

2. En el nostre municipi, actualment existeix un problema de transport escolar per 
els alumnes que resideixen a Can Vidal i acudeixen diàriament al INS Can Margarit 
per cursar estudis de la 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 duració 
superior de temps en relació amb els seus companys que resideixen al nucli urbà 
(ruta 116). 

3. Des de finals del curs passat, els pares i mares de Can Vidal han expressat a 
l’Ajuntament la seva preocupació per tal de que al curs 2019-2020 el tema 
estigués solucionat. La resposta del govern al mes de novembre ha estat que la 
decisió depèn del Consell Comarcal, que ells no podien decidir res. A més, no es 
podria solucionar per 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.  

4. En el darrer ple municipal del mes de gener del 2020 es van presentar propostes 
per part d’alguns grups polítics per tal de trobar una solució al problema, que no 
van ser considerades per el govern per considerar que les famílies afectades ja 
estaven satisfetes amb la solució que s’havia trobat per aquest curs 2019-2020. 

5. Des del mes de gener del 2020 hi ha hagut canvis en les altes i baixes dels 
nens i nenes empadronats a La Palma de Cervelló que fan us d’aquest servei. 

6. Les famílies afectades manifesten el seu desacord i malestar amb la solució 
adoptada i demanen al govern que trobi una solució al problema per el que resta 
del curs actual. S’adjunten signatures de suport de les famílies a poder plantejar 
un canvi de criteri en la assignació dels nens a les diferents rutes. 

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 el curs 2019-
2020 és de 71. A la taula següent es fa constar l’anàlisi del patró d’assistència 
diària de la ruta 115 que ha realitzat el nostre grup municipal (amb les dades que 
va facilitar l’Ajuntament al Consell Comarcal): 



 

    

  

 

 

 
C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 
 

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) 

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: 

ACORDS  

PRIMER. Canviar el criteri d’assignació dels nens a les dues línies d’autocar 
segons l’ús que es faci (fix o esporàdic), assignant la ruta 115 als usuaris 
fixos i la 116 als esporàdics. 

Usuaris línia 115: Nens i nens que fan un ús regular i diari de l’autocar. En 
aquest cas l’autocar faria la ruta recollint a Can Vidal als nens i nens que 
facin ús regular en els termes que ho està fent ara mateix la línia 116. 
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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’infant del Patufet. 

SEGON. L’ajuntament haurà d’informar a totes les famílies que fan un ús diari i/o 
esporàdic de la nova assignació a una de les dues línies d’autocar”. 

Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia no s’aprova atès que no obté la majoria 
necessària. Han votat a favor els regidors de JxLP (4) i el d’ERC (1) i han votat en contra 
els regidors de LPS (5) i el del PSC (1).  

9. Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia 
espanyola, presentada pel grup municipal d’ERC. 

 
Després del debat la moció queda de la següent manera: 
 
“MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER 

LA MONARQUIA ESPANYOLA 

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat 

els escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en 

plena crisi sanitària i social que viu el país arran l’emergència del coronavirus, la 

monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten sense vergonya les possibles irregularitats 

en els comptes del rei emèrit.  

Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan Carles 

en què hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una fortuna feta a 

base de negocis de venta d’armes entre d’altres a  països com l’Aràbia Saudita, que 

segons fons no oficials (ja que la llei franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), 

supera els 2.000 milions d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les mateixes 

informacions, en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol tipus.  

 

Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual 

rei Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar aquesta 

situació i netejar la seva imatge. El comunicat emès el passat 15 de març en què Felip VI 

renuncia a l’herència del rei emèrit es va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context 

en què, lògicament, la ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que 

estem vivint. Tal és la maniobra, que ha estat precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda 

per veure que la renúncia sigui possible, ja que segons l’article 991 del codi civil no és 

senzill renunciar a una sola part de l’herència. 

Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia 

corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta 

l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per 
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tots aquests motius, Esquerra Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar 

aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i ha presentat una sèrie de demandes al 

Congrés dels Diputats, per crear una comissió d’investigació, que permeti investigar fins 

al final l’origen de la fortuna dels Borbó. La constitució no pot ser una excusa per tapar de 

nou la corrupció de la monarquia. 

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents  

ACORDS 

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del 

franquisme. 

SEGON.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de 

la monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa 

per la mateixa. 

TERCER.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del 

Senat”.  

Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova ja que obté la majoria necessària: 10 vots 
a favor (LPS, JxLP i ERC) i 1 vot en contra (PSC). 

10. Moció per demanar la flexibilitat de les regles fiscals amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat pressupostària del món local, presentada pel grup 
municipal d’ERC. 

 
“MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA 

FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL 

Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la gestió 

i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària produïda 

pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes les necessitats 

de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot moment, al costat del 

govern de la Generalitat. 

També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més 

directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més 

recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008. 

Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant 

com a prioritat absoluta el pagament del deute,per davant de qualsevol altra necessitat. I 

d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació 

dels ajuntaments.  
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Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els 

ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar de 

tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi continuaven 

existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran 

majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en 

estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a 

procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.  

D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida el 

seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a reduir el 

nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit pressupostari- 

de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar inversions 

financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició addicional sisena -

Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-. L'import restant 

s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la seva reinversió ja 

que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa. 

Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions 

generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat, per 

exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica 

encara no havia arribat al conjunt de les famílies. 

 
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin 

disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en exercicis 

pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d’aquesta 

emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres situacions d’urgència 

com una catàstrofe natural. 

És  més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei 

d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea d'activar 

la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les regles fiscals 

amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la 

corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi simplement 

en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals directrius 

pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou 

escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a 

l'administració local. 

La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del 

superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de tot 

l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els ajuntaments 

van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis acumulats en 
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forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions d’euros, segons 

dades del propi Ministeri d’Hisenda. 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents  

 

ACORDS 

PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei 

Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els 

ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat 

situacions extraordinàries 

SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als 

ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell 

d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents. 

TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els 

ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin 

disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els 

superàvitsa reduir deute. 

QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans 

econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives 

derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la 

despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com  

de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei. 

CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per 

bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la 

Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en 

l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia 

a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions 

vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica. 

SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del 

Senat, i a les entitats municipalistes”. 

Votació: Aquest punt de l’ordre  del dia s’aprova per unanimitat. 

 
11. Moció per reduir els costos econòmics dels grups municipals derivats de la 

crisi provocada pel COVID-19, presentada pel grup municipal de JxLP. 
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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: 

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 
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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. 

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”. 
 
Votació: Aquest punt de l’ordre no s’aprova atès que no obté la majoria necessària. Han 
votat a favor els regidors de JxLP (4) i en contra la resta de regidors, això és els LPS (5), 
PSC (1) i ERC (1). 

12. Precs i preguntes 
 
Els que consten en la gravació del ple.  
 
Renuncien a l'assitència els següents regidors: Anna Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, 
Jordi Segura Tejedor i  Laura Prieto Juvell. 
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22:30h, l’alcalde aixeca la sessió, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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