
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 8 DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA 
DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 13 de novembre de 2020, a les 18:35, 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, 

Laura Prieto Juvell,  Jordi Segura Tejedor, 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 d’actes anteriors 

Número 5, de 8 de maig de 2020 
Número 6, de 22 de maig de 2020 
Número 7, de 10 de juliol de 2020 
 

2) Proposta d’aprovació inicial de la modificació del POUM de la Palma de Cervelló en els 

àmbits de Can Ollé i Can Benet. 

3) Proposta d’aprovació inicial del Pla Parcial de Can Ollé. 

4) Proposta d’aprovació del model de Conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de delegació de funcions recaptatòries, 

confirmació i clarificació de l’abast. 

5) Moció presentada per PSC-CP per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons 

perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi. 

6) Moció presentada per Grup municipal socialista de la Palma de Cervelló a favor de la 

protecció del sistema sanitari d’atenció primària. 

7) Precs i preguntes 

 

1. Proposta d’aprovació d’actes anteriors. 
 

Ple ordinari núm. 5 del dia 8 de maig de 2020. 
No s’aprova 
 
Error en el acord de l’IBI, manifestat per JxLP 
El secretari no modificarà el numero dels plens 

 
Ple extraordinari núm. 6 del dia 22 de maig de 2020. 
No s’aprova 
 
Error: JxLP no va renunciar a les assistències 

 



Ple ordinari núm. 7 del dia 10 de juliol de 2020. 
No s’aprova 
 
Abstenció d’ERC per absència.. 

 
2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del POUM de la Palma de Cervelló en 

els àmbits de Can Ollé i Can Benet. 
 
“Proposta d'aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM de l’àmbit de 
Can Ollé i Can Benet 
 
Antecedents 
 
L’equip redactor ha elaborat la documentació tècnica necessària per modificar el POUM de 
la Palma de Cervelló en els Àmbits de Can Ollé i Can Benet, així com el Pla Parcial de Can 
Ollé. 
 
La comissió especial d'urbanisme i planificació territorial de data 6 de novembre de 2020 va 
acordar amb el vot favorable dels representants de LPS i el PSC, l'abstenció del representant d'ERC i el vot 
en contra dels representants de JxLP elevar al ple la proposta. 
 
Normativa aplicable 
 
Articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
modernització del govern local. 
 
En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència 
indefinida, no obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les 
circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació 
del territori pot procedir a la seva modificació. 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de 
modificació d’una figura del planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de 
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents. 
 
L’arquitecte municipal i el secretari interventor informen favorablement de la modificació 
presentada per l’equip redactor i que consta a l'expedient 2020/10088. 
 
Per tot això, es proposa elevar al ple els següents acords: 
 
I.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de la Palma de Cervelló, àmbit Can 
Ollé i Can Benet. 
 
II.- Sotmetre el document tècnic i l’expedient a informació pública per termini d’un mes 
mitjançant anunci al BOP, DOGC, un mitjà de premsa escrita, la web municipal i el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament. 
 
III.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats. 
 
IV.- Donar audiència als municipis veïns”. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els 
regidors de LPS (5), ERC (1) i PSC (1). Voten en contra els regidors de JxLP (4). 
 
 



 
3. Proposta d’aprovació inicial del Pla Parcial de Can Ollé. 

 
“Aprovació inicial, s i es cau, de del Pla Parcial de C an Ollé 
 
Antecedents 
L’equip redactor ha elaborat la documentació tècnica relativa al Pla Parcial de Can Ollé. 
 
La comissió especial d'urbanisme i planificació territorial de data 6 de novembre de 2020 va 
acordar amb el vot favorable dels representants de LPS i el PSC, l'abstenció del representant 
d'ERC i el vot en contra dels representants de JxLP elevar al ple la proposta. 
 
Normativa aplicable 
 
Articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern local. 
 
En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència indefinida, 
no obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les circumstàncies li 
demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació del territori pot 
procedir a la seva modificació. 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de modificació d’una 
figura del planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 
 
L’arquitecte municipal i el secretari interventor informen favorablement de la proposta 
presentada per l’equip redactor i que consta a l'expedient 2020/10088. 
 
Per tot això, es proposa elevar al ple els següents acords : 
 
I .- Aprovar inicialment del Pla Parcial de Can Ollé. 
 
I I .- Sotmetre el document tècnic i l’expedient a informació pública per termini d’un mes 
mitjançant anunci al BOP, DOGC, un mitjà de premsa escrita, la web municipal i el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament. 
 
I I I .- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats i donar-ne publicitat al BOP i 
al taulell d'anuncis”. 
 
 
Aquest punt de l’ordre del dia s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els 
regidors de LPS (5), ERC (1) i PSC (1). Voten en contra els regidors de JxLP (4) 
 
 

4. Proposta d’aprovació del model de Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de delegació de funcions 
recaptatòries, confirmació i clarificació de l’abast. 

 
“MODEL DE DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE 
FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’AN-
TERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ 
 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les 

quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

que els corresponguin. 



A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les 

facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva 

d’aquest dictamen, s’enumeren. 

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió dels 

ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes Entitats i els 

ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un acord plenari global, 

comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels 

òrgans actuants.  

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan actuant és el 

competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes 

que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan 

convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens 

Supramunicipal. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i ratificar la delegació de 

funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui 

els acords anteriors. No debades,  la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions 

públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat 

a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el 

seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de 

control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o 

resolutòria, o a termini.  

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària 

exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació d’altres ingressos de dret públic 

que a continuació s'especifiquen: 

Execucions subsidiàries   

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

Infraccions urbanístiques  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

Concessions administratives;  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius  

· Recaptació dels deutes en període executiu 



· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

Multes coercitives 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

Taxa per expedició de documents 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

SEGON.-  Especificar que, després de la delegació efectuada en els punt anterior, els acords municipals 

adoptats fins a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 

l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 

ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: 

(S’inclouen els conceptes delegats en el punt primer a efectes de facilitar una refosa de les funcions delegades 

de tots) 

I.- Impost sobre béns immobles 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés 

directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

II.- Impost sobre activitats econòmiques 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés 

directe 
· Revisió i comprovació de les declaracions presentades 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques 



· Actuacions d'informació i assistència als contribuents 
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés 

directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  
· Revisió de les autoliquidacions presentades  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes tribu-

taris.  
· Expedició de documents cobratoris  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions 

tributàries que en resultin  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

V – Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments d’interès general 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  
· Revisió de les autoliquidacions presentades  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes tribu-

taris.  
· Expedició de documents cobratoris  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions 

tributàries que en resultin  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

VI.- Taxa per recollida d’escombraries i altres residus urbans; Taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i reserves de via pública; Taxa de clavegueram 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 



· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés 

directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

VII.- Contribucions especials;   

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

VIII.- Quotes d'urbanització 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
      Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

IX.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

X.- Taxa llicències urbanístiques; Taxa per la llicència d’obertura d’establiments; Taxa per la retirada 
de vehicles; Taxa per ocupació de la via pública; Taxa manteniment cementiri; Taxa mercat municipal; 
Taxa per expedició de documents  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XI.- Execucions subsidiàries   

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XII.- Infraccions urbanístiques  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 



· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XIII.- Concessions administratives;  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius  

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XV.- Multes coercitives. Sancions administratives 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XVI.- Altres ingressos  

      Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

XVII.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la recaptació en via de 
constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores constituï-
des o per constituir en futures actuacions urbanístiques (Juntes de compensació o Entitats urbanísti-
ques de conservació), un cop provisionats de constrenyiment per aquest Ajuntament 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 

· Notificació de la provisió de constrenyiment 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

TERCER .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma 

expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 

beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 

parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 

estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 

competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici 

de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic descrits en l'apartat segon d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la 

normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 

 



CINQUÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per 

les següents regles: 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord tenen caràcter 

general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 

Barcelona.   

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes 

consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb 

una antelació mínima de sis mesos. 

Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les 

mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com 

la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en 

l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 

normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, 

s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i 

del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de 

Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la 

prestació d'aquest servei.  

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, 

en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les 

despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la 

delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a 

l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels 

impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els 

tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris 

que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 

En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En 

aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat 

de fons aliens. 

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT a 

l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, 
i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos con-
ceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades en 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corpora-
cions locals. 

 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interes-
sos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari 
fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la nor-
mativa vigent.  

 

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjunta-
ment amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 



 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l’Ajunta-
ment la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que 

corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà 

o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els 

terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 

concordants.  

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, 

l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 

l’Ajuntament, les obligacions següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la 
recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual 
i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als serveis pú-
blics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de casos de força major.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual,  justificat 

per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que 
resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

 

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, durant 

el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, deguda-
ment justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justifi-
cades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i 
en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, sempre 
que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer 
i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar 

compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de 

caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 

l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i documents, 

l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en suports 

físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A 

més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells 

presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 

suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i 

documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental (CNAATD). 



Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat del tractament" 

respecte de les dades personals que l'entitat delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació 

efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 

dades personals. 

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per 

l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà les violacions de 

seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 

l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva 

conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-

, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el 

tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 

contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 

L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal d’efectuar 

les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es 

deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli 

dites comunicacions o cessions. 

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals 

corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que l'Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà 

la consideració de responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per al 

compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre 

d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà 

responsable respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés com 

conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades 

gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls sobre 

els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de 

comunicar les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals. 

Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del 

tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i les llibertats de les 

persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament 

europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 

tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran 

revisades i actualitzades quan calgui. 

Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que 
estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 

procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions especificades i, un cop acceptades, 

publiqui aquest acord de delegació i especificació, per a general coneixement, juntament amb l’acord 

d’acceptació de la delegació i especificació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona”.  

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

5. Moció presentada per PSC-CP per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons 
perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi. 

 
“MOCIÓ DEL PSC-CP PER RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FONS PERDUT 
PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ I COMERÇ DEL MUNICIPI 
 



 
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les decisions que en 
qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i efecte de reduir el risc de propagació i 
d’emergència sanitària provocat per la COVID-19.  
 
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal acompanyar les decisions que els 
estaments públics competents creguin oportuns. Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem 
oposició que és l’acabar amb aquesta pandèmia. 
 
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de locals de restauració 
durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació per a l’economia local, i en especial molt important al 
sector de la restauració del nostre municipi.   
 
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses pel Govern de la 
Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i planificació, i el que és més important quan i 
com es pensa compensar el sector de manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions 
d’euros) és del tot insuficient per a cobrir les despeses de tancament d’un sector tant important per a 
l’economia local. És la nostra obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca de gestió en aquest 
sentit.   
 
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 2020 ha transferit ja al 
Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons extraordinaris no reembonsables, a més d’aprovar 
relaxar els objectius de dèficit suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha 
disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra la pandèmia. 
 
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat juny es va presentar el 
document de directrius i recomanacions de “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-
CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en 
col·laboració amb la Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat con 
l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral entre altres entitats del sector i amb els sindicats 
CCOO i UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme, les Comunitats Autònomes i la FEMP. 
 
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures destinades a frenar l'augment 
de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a 
origen de diversos dels focus detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius 
i recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va reclamar a les comunitats 
autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja va actuar, facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de 
l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).  
 
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del PROCICAT més sever que les 
mesures consensuades anteriorment esmentades alhora que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector 
de la restauració i el comerç però sense encara concretar-les. 
 
 
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de disposar d'una partida per ajudes 
al sector de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu, i a fons perdut, directament vinculades a poder pagar 
lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades 
en aquests sectors. 
 
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris d'aquest sector, que ja va 
quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que 
ara, amb aquestes noves mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló sol·licita al Plenari 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer: Manifestar i instar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat al sector de la 
restauració i el comerç, són del tot insuficients per poder sobreviure i compensar el cost obligat del seu 
tancament temporal, i que aquestes siguin ajudes immediates a fons perdut i directament vinculades a poder 
pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses 
relacionades amb aquests sectors. 
 



Segon: Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’aplicació de qualsevol nova 
mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la restauració, 
comerç i oci sigui abans del tot consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir 
una correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.  
 
Tercer: Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments que es poden malbaratar al 
Banc d’Aliments i altres entitats d'atenció social.  
 
Quart: Incentivar el consum d'àpats per emportar atorgant vals de descompte municipals i quan es pugui re-
obrir el sector, formular campanyes de reactivació de la restauració local. 
 
Cinquè: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC”. 

 
 
Aquest punt de l’ordre del dia s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els 
regidors de LPS (5) i PSC (1). Voten en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1). 
 
 

6. Moció presentada per Grup municipal socialista de la Palma de Cervelló a favor de la 
protecció del sistema sanitari d’atenció primària. 

 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA PALMA DE CERVELLÓ, A 

FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 milions de persones 

contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat produint, cada vegada en més àmbits 

territorials de Catalunya nous brots de la covid-19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada. 

Les indicacions de la Conselleria de Salut eren confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 

protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat en mans dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans 

i mascareta. Però el govern de la Generalitat es va oblidar de la seva responsabilitat com a govern: prevenir, 

detectar, testar, seguir, aïllar i posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el seguiment de nous casos així com 

la identificació de contactes. No va preveure recursos humans ni tecnològics. 

 

La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus professionals, homes i 

dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva implicació i la seva dedicació. El pitjor és el 

desmantellament del sistema sanitari, que està portant a la pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya 

amb l’excusa de la covid-19, especialment en l’atenció primària. És, per això, que demanem la restauració de 

tots els serveis que proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes, considerant indispensable i urgent 

retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars de 

l’atenció de proximitat que ens mereixem, i no solament a l’ambulatori de la Palma, sinó a tota Catalunya. Si 

aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la possibilitat de diagnosticar abans que sigui 

tard. 

Considerem que és necessari que la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya recuperi horaris, no 

només amb atenció telefònica, i serveis que s’han deixat de prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no 

pot dependre d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està produint de serveis i atenció 

ciutadana en els centres de salut. Així mateix, denunciem la disminució de la freqüència d’atenció i demanem 

que s’acabin les cues al carrer per fer la tria entre covid i no covid. 

Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un canvi de model aprofitant 

la pandèmia actual del covid-19 i sense justificació ni avís previ, amb molta atenció telefònica que provoca 

retards importants i que allarga l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que també està causant 

problemes amb el seguiment i prevenció de malalties cròniques.  

No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos humans i materials necessaris 

per fer una detecció eficaç dels positius, investigació dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels 

pacients positius per poder fer front a aquesta nova situació. A més, per tant, reclamem que la manca de 



recursos per part dels professionals dels centres de salut, sigui recuperada, i que disposin de metges i 

infermers suficients. 

Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en Salut ha baixat un 27%, 

fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien més necessaris que mai en la situació 

d’emergència sanitària que avui patim. 

Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens indiquen els veritables 

punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat i tibant en excés el sistema i les estructures 

professionals, i que si avui funciona, és per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari. 

Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis socials per poder 

detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi 

cal que se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests col·lectius, més concretament la gent gran amb poca 

mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense poder-se 

desplaçar lluny del seu hàbitat, en moltes ocasions. 

El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a milers de veïns i veïnes 

de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran 

i aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats per realitzar desplaçaments. 

És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

1. Reclamem a la Conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant materials com humans, pel 
reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia. 

 
2. Instem a la Conselleria de Salut, el retorn immediat a la normalitat dels serveis d’atenció mèdica 

primària, amb la reobertura dels Consultoris locals dels municipis a Catalunya per atendre els seus 
veïns i veïnes. 

 

3. Instem a millorar, a les Conselleries de Salut i Benestar Social, la seva coordinació interna dels serveis 
de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que 
a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. 

 
4. Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de metges interns residents, 

vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i vaga del transport sanitari. Instem, per tant, a la 
Conselleria de Salut que treballi per cuidar a qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les 
pitjors condicions d’Europa. 
 

5. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat amb tots els agents 
implicats. Un pacte per un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat on la salut pública 
i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la nostra sanitat. 

 

6. Notificar aquest acord la Conselleria de Salut i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, a la Delegació del Govern de l’Estat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament de Catalu-
nya i a la direcció dels CAP’s de Corbera - La Palma”. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els 
regidors de LPS (5) i PSC (1). Voten en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1). 
 
 

7. Precs i preguntes. 

Els que consten en la gravació del ple.  

Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 23.55, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com 

a secretari, estenc aquesta acta.  

 


