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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIOL DE 2020 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 10 de juliol de 2020, a les 18:30, 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, 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. Proposta d’aprovació d’actes anteriors 

- Ple ordinari del dia 10 de gener de 2020 

- Ple extraordinari del dia 8 d’abril de 2020 
2. Proposta d’acceptació de la cessió de documents de la comunitat de regants. 
3. Proposta d’aprovació del Compte General de 2018. 
4. Moció, presentada per ERC, pel retorn social del recat bancari. 
5. Moció, presentada per LPS i el PSC, d’adhesió i suport al Pacte del Baix Llobregat per 

l’impuls social. 
6. Precs i preguntes 

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

- Ple ordinari del dia 10 de gener de 2020 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS (5) i PSC (1) , el vot en contra dels 

regidors de  JxLP (2) i ERC (1). 

- Ple extraordinari 8 abril de 2020 
No s’aprova. 

 
2. Proposta d’acceptació de la cessió de documents de la comunitat de regants 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE DOCUMENTS EN COMODAT 
PER PART DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA PALMA 
 
Vista la proposta de cessió de documents en comodat presentada per part d’Albert 
Fort Mateos en representació de la Comunitat de Regants de la Palma el passat 18 
de desembre de 2019 (registre d’entrada 3568). 
 
Atès que l’article 66.b del reglament del servei d’arxiu municipal estableix que forma 
part del patrimoni documental del municipi “els documents de més de quaranta anys 
d’antiguitat produïts o rebuts en l’exercici de les seves funcions per qualsevol entitat 
o persona jurídica de caràcter privat que desenvolupi o hagi desenvolupat llur 
activitat al municipi”. 
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Atès l’informe positiu de l’arxivera municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acceptar la proposta de cessió en comodat durant dos anys del llibre de 
plens (1906-1947) de la Comunitat de Regants de la Palma de Cervelló. Passats 
aquests dos anys, la cessió en comodat esdevindrà donació. 
 

Segon. Comunicar aquesta decisió a la “Comunitat de Regants de la Palma”. 

Votació:  S’aprova per unanimitat. 

3. Proposta d’aprovació del Compte General de 2018.  
 
“PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES SOBRE EL COMPTE 
GENERAL DE 2018 
 
Atès que la comissió especial de comptes va acordar elevar al Ple municipal l’aprovació 
dels Comptes Generals de 2018, amb el vot favorable necesssari per elevar-ho al ple. 
 
Considerant els documents i justificants oportuns, així com tota la documentació annexa 
i exigida per la vigent legislació, la Comissió Especial, l’aprova definitivament atès que 
no s’han fet al·legacions. 
 
Vist que no s’han presentat al·legacions durant el periode d’exposició pública del 
Compte General corresponent a l’exercici 2018. 
 
Es proposa: 
 
PRIMER. Aprovar el compte general del municipi de l’exercici 2018, que ha quedat 
complidament justificat. 
 
SEGON. Trametre el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a la 
Sindicatura de Comptes.” 
  
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS (5) i PSC (1), el vot en contra de JxLP (2) i 
ERC (1). 
 
4. Moció, presentada per ERC, pel retorn social del recat bancari. 
 

“MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR 
L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL 
 

Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. 
L’accés a l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència 
existent entre l’evolució de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta 

sobre les persones i famílies amb menor capacitat econòmica. Com a exemple 
paradigmàtic, la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la mitjana dels 
lloguers ha crescut un 134% mentre que la renta per càpita només un 63%. I 

sense que, en paral·lel, la dotació d’un parc d’habitatge assequible passi del 4% 
a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de Catalunya. 

Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques 

públiques tendents a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de 
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protecció pública, cal que trobem mecanismes que permetin garantir l’accés a 
l’habitatge per a part de la ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge 

social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del rescat 
bancari.  
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a 

reestructurar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el 
sistema financer de l’Estat en el seu conjunt. A la banda hi van arribar més de 

64.000 milions d’euros, provinents en gran part a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons de Garantia de Dipòsits 
(FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats bancàries, 

concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB.  
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les 

responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per a 
reparar les conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de 
persones. No es va produir un rescat de la ciutadania que va patir les 

conseqüències de les decisions preses per els responsables de les entitats 
bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els 

responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin 
per la seva gestió anterior a la crisi.  
 

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de desembre de 2018 la 
moció 39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari per a garantir al dret de 

l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els 
mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar 

compromís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari.  
El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe 

“El dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per 
poder donar millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir 

el dret a accedir a un habitatge digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única 
perduda ja apuntada reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 
2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges 

per destinar-los al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social que hauria 
permès donar resposta a la greu situació d’emergència residencial dels darrers 

anys.  
Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi 
per a resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és 

necessari realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de 
juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis 

d’inversió. També establir mecanismes de col·laboració entre administracions per 
garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als habitatges susceptibles.   
 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-La Palma de Cervelló proposa al 
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

 
 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena 
de la Llei 2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús 

del superàvit municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer 
social. 
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SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB 
mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la 

que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per 
tal que la SAREB cedeixin fins el 100% d’immobles al lloguer social, per a la 
creació d’un fons social d’habitatge.  

 
TERCER.- Demanar el retorn dels 64 mil milions d’euros.  

 
QUART.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”  
 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS (5) i ERC (1) i l’abstenció de JxLP (2) i PSC 
(1). 
 
5. Moció, presentada per LPS i el PSC, d’adhesió i suport al Pacte del Baix Llobregat 

per l’impuls social. 
 
“PACTE DEL BAIX LLOBREGAT PER UN NOU IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL 

 
Exposició de motius 
 
El Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a l’escenari de 
quatre crisis simultànies amb origen o posades de rellevància com a conseqüència de la 
pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la conjuntura del territori: 
una crisi  sanitària amb una pressió  cap als hospitals i al sistema  català de  salut en el seu 
conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació de perfils 
afectats amb   la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, 
incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca de suport a la 
infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball reproductiu i productiu 
incrementant les desigualtats de gènere; una crisi econòmica sense precedents en la 
història recent, on desenes de milers de treballadors i milers d’empreses i autònoms han 
experimentat el risc de quedar-se sense feina i sense ingressos i on activitats econòmiques 
concretes del nostre territori, com la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la 
restauració, el turisme i la resta  d’activitats econòmiques,  han  quedat clarament 
afectades; i  una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes negatius del canvi 
climàtic, incloent episodis meteorològics de severitat i ocurrència imprevisibles que fan 
necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació. 

Les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides a la tensió de la 
capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques públiques de les retallades dels 
últims anys, i amb un impacte directe en la cohesió social de la comarca i en l’increment de 
les desigualtats, tenen un caràcter sistèmic que, d’acord amb les previsions, poden 
allargar-se en els propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques d’un mercat de 
treball precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja caracteritzaven el 
Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca d’inversions públiques i 
infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en  comparació amb territoris 
similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un impacte directe en les formes 
d’organització de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el benestar, amb canvis 
temporals i també de caire permanent. 

El Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament econòmic i 
estratègic en  torn  a  grans  acords i consensos la voluntat institucional dels quals ha 
potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions públiques, d'Ajuntaments, 
Consell Comarcal, sindicats i associacions empresarials, amb experiències com el Consell 
Econòmic i Social (1990), l'Acord de Concertació Territorial (ACT-BAIX, 2011), el Pacte per 
a la Indústria (2013), el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat (2018) o 
l’elaboració d'una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar un anàlisi profund de les 
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oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han definit les línies generals i 
prioritàries de l'acció de les polítiques públiques locals. 

Aquestes actuacions s'han reforçat davant la crisi del COVID-19 i, en els mesos de març-
abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de reforç de mesures i d’impuls 
socioeconòmic al Baix Llobregat.  Es tracta  d’un òrgan concertat de  treball, impulsor 
d'acords i mesures de  resposta a  l'emergència actual així com de preparació de la 
dinamització econòmica i social necessària en un escenari de reactivació post-COVID-19. 
Així, aquest  Pacte afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg social i 
pal·liar els efectes de la crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne l’adaptació. 

Davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels municipis i 
de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària  i la  posterior 
transició  cap a la desescalada de mesures i el retorn  a una nova normalitat, durant la qual 
caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb condicions dignes i 
justes per minimitzar l'impacte global. 

Un altre element de l’edició d'aquest Pacte és la importància d’una reformulació de 
l’estratègia  territorial  que  enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies clau 
per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del Baix 
Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i 
desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del propi 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques. 

Aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi estructural 
basats  en  el  coneixement, la innovació i la  sostenibilitat d’acord amb  l’European Green 
Deal impulsat per la Comissió  Europea,  els 17  Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de  les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de  les fortaleses  i oportunitats del Baix 
Llobregat així com de les tendències globals, alineant-se amb els plans de reconstrucció 
impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal, metropolità, autonòmic, estatal i europeu. 
 
Línies Estratègiques del Pacte del Baix Llobregat 

L’escenari de crisi múltiple posa en evidència l’oportunitat d’avançar en alternatives que 
permetin posicionar el Baix Llobregat en un nou paradigma, les implicacions de les quals 
es ramifiquen a tots els sectors productius i, també, vitals. 

La resposta i l’adaptació a aquest escenari fan palesa la importància de concentrar els 
objectius de les polítiques públiques, l'acció de les administracions, la concertació i els 
esforços del sector privat i el tercer sector cap a un pla de xoc que maximitzi l’impacte 
positiu de les mesures. Aquestes esforços han de ser efectius en redreçar les 
problemàtiques en el sector de l’ocupació, reduir la fractura social generada, corregir les 
desigualtats sistèmiques i apostar per reforçar la resiliència de sectors econòmics actuals 
així com la creació de nous sectors econòmics i de models de negoci sostenible i basats en 
la transformació digital d’empreses i autònoms de tots els sectors. 

Aquests mecanismes de protecció i adaptació a una nova realitat requereixen de recursos i 
estructures de govern d'alta capacitat i un teixit econòmic que generi i consolidi teixit 
empresarial i ocupació de qualitat mentre que, alhora, consideri la cohesió i els riscos 
sanitaris, socials, econòmics i mediambientals amb unes administracions públiques 
implicades en la necessitat d’incrementar la inversió pública i la col·laboració publico-
privada. 

Les línies estratègiques que es contemplen dins del Pacte del Baix Llobregat per un nou 
impuls econòmic i social, inspirats en la tasca dels diferents òrgans concertats i en línia 
amb els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible, es classifiquen en els 
següents blocs: 

1. El Baix Llobregat, territori segur 

 
1.1. Proporcionar el marc al teixit productiu cap a un retorn que inclogui uns sistemes de 
protecció sanitària i de seguretat jurídica adequats, vetllant per la disponibilitat i accés als 
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mateixos, i per una mobilitat segura de  les persones treballadores i usuàries, així com cap 
a una transformació digital que permeti  redefinir  els  models  de negoci i els models de 
producció i dissenyar-los d’acord a nous paradigmes de forma que les empreses puguin 
adaptar-se, protegir-se i formar els seus professionals en el retorn a l’activitat i als serveis. 

1.2. Estructurar els serveis públics en la seva forma, contingut, objectius i destinataris de 
forma consensuada i respectant criteris de seguretat i igualtat. La mobilitat amb un èmfasi 
especial, en concret la protecció i foment del transport públic segur i la informació 
transmesa als usuaris d’acord a criteris preferentment digitals, sostenibles, repensats en 
termes de mobilitat saludable i emmarcats en un entorn Smart. 

1.3. Exigir el reforç del sistema sanitari i l’assistència primària per a preservar la xarxa 
hospitalària, fomentar la coordinació i consolidar la generació d’aquest servei 
imprescindible, contribuint a la  planificació de  les necessitats i  les infraestructures 
presents i futures del conjunt de la comarca i impulsant  el  reconeixement  dels  seus 
professionals, donant per finalitzada l’etapa d’austeritat dels darrers anys. Fer un 
seguiment de les inversions acordades i no realitzades així com aquelles necessàries pel 
territori a través del Consell de la Salut. 

1.4. Impulsar un nou model de residències i centres de col·lectius vulnerables i/o 
dependents de manera permanent per facilitar la seva coordinació amb el sistema 
preventiu de salut i millorar els mecanismes d’informació, protocols i recursos per fer-ne 
extensiva la protecció durant moments de crisi. 

2. Enfortiment i preservació de les empreses del Baix Llobregat 
 
2.1. Promoure polítiques que contribueixin a enfortir les empreses i els autònoms, a 
mantenir els llocs de treball i a crear-ne de nous, a integrar en el mercat laboral a les 
persones sense feina i a aquells col·lectius que s’han vist afectats per l’actual crisis per 
primera vegada i s’han incorporat als col·lectius vulnerables. 

2.2 Facilitar, mitjançant la posada en  marxa de  diferents mesures, el desenvolupament de  
l’activitat econòmica,  en el menor termini possible, preservant la seguretat i salut de les 
persones treballadores, usuàries i clients. 

2.3 La situació provocada pel COVID19 destaca la importància de la negociació col·lectiva 
per poder mantenir l’activitat econòmica i el treball, davant la crisi actual i altres que puguin 
venir. Cal anar cap  a  la  flexibilitat  i l’adaptació mitjançant fórmules com el teletreball, la 
flexibilitat horària, adequació a les necessitats productives i  facilitar la conciliació laboral i 
familiar, integrant-hi també valors imprescindibles com el de l'atenció a persones 
dependents. 

2.4 Facilitar que el teixit productiu, mitjançant l’impuls a la innovació, la digitalització i la 
reducció de les desigualtats socials, de gènere i intergeneracionals, integri principis de 
l’economia social i dels sistemes territorials per millorar el posicionament i aprofitar 
economia d’escala, i es posicioni de forma adequada davant un futur sostenible, digital, 
integrador e innovador, vital per tal de preservar l’activitat econòmica i la ocupació de 
qualitat. 

3. Transició i sortida de la crisi de forma inclusiva i l'atenció a les persones 

 
3.1. Establir col·laboracions amb el tercer sector i  el teixit associatiu per tal de reforçar i 
garantir l’atenció de qualitat   a les persones i atendre necessitats presents i futures. 

3.2. Treballar en un pla de contingència, i buscar aliances amb la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació  de  Barcelona i l’AMB que blindi els serveis públics i reforci les 
polítiques socials amb ajuts específics a persones i  famílies, en especial col·lectius 
vulnerables, responent de forma real a les noves necessitats de les àrees bàsiques 
socials, finançant adequadament els contractes-programa de manera immediata i 
sostinguda en el temps, reforçant també la resposta administrativa ràpida i les dotacions 
habilitades per a noves urgències socials, de salut o  d’habitatge, entre d’altres. 
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3.3. Defensar els drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant 
informació, orientació, assessorament i acompanyament, i exigint l’adopció de polítiques 
públiques adreçades a  aquest  objectiu,  a  través de la realització de nous programes 
orientats a les necessitats d’ocupació de les empreses. 

3.4. Dissenyar polítiques públiques i accions destinades a aconseguir la igualtat efectiva  
entre dones i homes, reduir  la bretxa salarial i pal·liar els efectes de la violència masclista 
i l’assetjament laboral, per tal que els condicionants de gènere no determinin l’impacte ni 
agreugin les desigualtats, recollint aquests criteris en plecs de condicions de contractació 
pública local o comarcal. 

3.5. Considerar els reptes demogràfics de l’envelliment de la població tant en la planificació 
de  les necessitats  futures, incloent la dependència, com en la situació actual. Reforçar 
l’atenció a la gent gran fomentant que els ajuntaments de la comarca dissenyin plans de 
polítiques d’envelliment actiu, de millora de l’atenció sanitària, de participació social i de 
voluntariat. 

3.6. Promoure el seguiment de la gent gran com a col·lectius greument afectats per la crisi, 
parant atenció a  les  seves necessitats i desenvolupant eines d’incorporació de la seva 
veu i d’identificació de problemàtiques. 

3.7. Anticipar-se a la previsió de creixement de la pobresa infantil i al creixement de les 
desigualtats educatives i de salut a curt termini, contra les que caldrà adoptar mesures 
estructurals i crear dispositius d’acompanyament a través  de la col·laboració entre els 
diferents nivells competents de les Administracions. 

3.8. Fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball: dones, 
joves, majors de 45 anys, pobresa laboral i població estrangera, col·lectius diana de la 
precarietat laboral que es preveu que siguin els grans afectats d’aquesta crisi econòmica. 
Buscar fórmules per que les persones mes vulnerables, en condicions de poder treballar, 
guanyin ocupabilitat i puguin inserir-se al món laboral. 

4. Foment de la ocupació 

 
4.1. Adaptació de les prioritats i les polítiques públiques i fiscals a la nova realitat del 
mercat de treball, amb preferència d'aquelles mesures socials i econòmiques com la 
contractació indefinida, els  canvis  normatius  i  l'aplicació de recursos amb la base de la 
cohesió social. Les conclusions d’aquest seguiment i avaluació continus es plasmaran en 
el futur pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació. 

4.2. Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de 
personalització i flexibilització d'acord amb l’atenció singularitzada de la comarca, 
mitjançant eines de concertació (d’acord amb el Decret 48/2020, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial) i nous 
marcs relacionals amb el Consell Comarcal, el SOC (via Conferència Sectorial), els 
departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Empresa i Coneixement, la Diputació 
de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de  Barcelona, per tal de  concretar a nivell comarcal  
les iniciatives d’impuls econòmic i d'ocupació. 

4.3. Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre persones 
desocupades, entitats, empreses, cooperatives, entitats del tercer sector, emprenedors 
per al rellançament de les empreses vinculades al territori i el foment de l’ocupació i 
l’autoocupació. 

4.4 Reduir la bretxa digital i acompanyar en l’adaptació de moltes persones treballadores 
davant aquesta inexorable revolució tecnològica que tindrà un fort impacte al món del 
treball i a les persones treballadores i empreses menys qualificades. 

4.5. Recolzar el comerç de proximitat com a pol d’activitat generadora de riquesa i 
d’autoocupació, facilitant-ne la posada en marxa i els tràmits, i establint mesures de 
caràcter urbanístic i de mobilitat adreçades a la promoció  i l’accés de la ciutadania. 

5. Reforç dels principals sectors productius 
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5.1. Establir un pla de reactivació transversal així com altres instruments de suport i impuls 
als principals sectors productius de la comarca d’acord amb l’Estratègia Territorial 
(automoció, salut, serveis d’atenció a les persones, turisme, agroalimentari, logística i 
distribució, aeroespacial, audiovisual, TIC, construcció, químic i farmacèutic, economia 
circular, social i solidària), així com aquells amb una fragilitat accentuada i el teixit 
econòmic més  vulnerable, com el sector del comerç, la restauració, el turisme, la 
indústria, els professionals i autònoms, les petites i mitjanes empreses, i la resta de 
sectors econòmics i productius en general. 

5.2. Prioritzar mesures per fer front a la situació d'emergència climàtica i en conseqüència, 
abordar elements d’economia circular, simbiosi industrial, transició energètica i reducció 
d’emissions, incloent mesures destinades a millorar l’eficiència energètica, la generació 
mitjançant energies renovables i els nous models d'àrees d'activitat econòmica que facin 
possible encabir aquesta indústria i els sectors productius accessoris. 

5.3. Fomentar les polítiques públiques de recolzament a la problemàtica actual del sector 
de l’automoció a  la comarca. Reforçar i accelerar, amb la participació de tots els agents 
afectats a través del Pacte per a la Indústria del Baix Llobregat, la reconversió del sector 
de l’automoció i la transició de l’automoció a la mobilitat  sostenible  i de baixes emissions, 
buscant alternatives industrials i socials basades en la tecnologia i la  innovació  per tal de  
donar una resposta conjunta al sector, així com al de la indústria auxiliar de l’automòbil. 

5.4. Donar suport a l’activitat agrícola de la comarca com a sector motor i altament 
estratègic, fomentant-ne la recuperació i impulsant la tasca del Parc Agrari del Baix 
Llobregat mitjançant valors  com  la  proximitat,  la  sostenibilitat i l’enfortiment de les 
aliances al voltant de l’agricultura. 

5.5. Aposta per una indústria 4.0 interdependent, circular, connectada a les cadenes de 
distribució globals però resilient i adaptable a noves àrees i oportunitats, dins d’una nova 
estratègia del Pacte per la a la Indústria  que  incorpori l'impacte de la crisi sanitària i 
redreci  les febleses del sistema. Acompanyar una  indústria  per enfortir  sectors amb 
més potencial industrial i valor afegit, com la metal·lúrgica, promoure la innovació, 
transferència tecnològica i coneixement. Modernitzar els nostres polígons d’activitat 
econòmica, tot adaptant la normativa  urbanística d'acord amb la demanda empresarial 
dins dels paràmetres  facilitadors  de  reindustrialització,  relocalització d’empreses i 
sostenibilitat ambiental a través de Plans de Millora Integral dels polígons. 

5.6. Integrar la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació per 
promocionar i accelerar l’ecosistema d’emprenedoria i start-up en un marc d’innovació 
oberta, fomentar la compra pública innovadora i l’economia social i solidària com a un dels 
referents de resiliència davant crisis sistèmiques. Convertir el  Baix Llobregat en un 
territori intel·ligent, mitjançant la implantació de metodologies i eines innovadores que  
permetin millorar el disseny de les polítiques i l’eficàcia de la  gestió. Fomentar 
l’establiment de noves empreses tecnològiques al territori i el desenvolupament del 
Campus del Baix Llobregat – Parc Mediterrani de la Tecnologia – UPC. 

5.7. Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de l’economia de les cures, 
l’atenció a les persones, la lluita contra la solitud i l’aïllament com un jaciment d’ocupació 
prioritari que requereix el lideratge de les administracions públiques i on la inversió dels 
ens locals, la innovació en la contractació i la innovació social són  claus per la  generació 
de llocs de treball amb més valor afegit. 

5.8. Seguiment i anàlisi dels sectors més afectats i de les mesures aplicades a curt termini, 
incloent la revisió dels plans de suport i la incorporació de noves actuacions d’acord amb 
la realitat dels àmbits. 

 
6. Professionalització  i formació 

 
6.1. Dotar les universitats i els centres de recerca dels mecanismes i dels mitjans suficients 
perquè puguin seguir incorporant i retenint professionals de primer nivell. 
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6.2. Accelerar la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap un 
model integrat, facilitant la correspondència entre les diferents àrees implicades: 
Ensenyament, Treball i Empresa. 

6.3. Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies 
professionals al territori del Baix Llobregat d’acord amb les directrius marcades pel 
Consell de la FP. 

6.4. Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la a d’altres famílies professionals 
i a tot  l’alumnat de formació de cicles formatius, i adaptant les temàtiques als sectors més 
demandats. 

7. Cultura i turisme 

 
7.1. Protegir el sector de la cultura per reforçar la seva recuperació econòmica, preparar-lo 
per al seu rellançament i impulsar el seu reconeixement com a sector estratègic al Baix 
Llobregat. Posar de rellevància actius clau de la comarca. 

7.2. Impulsar el turisme i l’oferta turística i esportiva com a pilar econòmic comarcal, 
facilitant-ne la reactivació i coordinant-ne respostes i activitats d’acord amb la  tendència  
marcada  pel Consorci de  Turisme del Baix Llobregat i la resta d’Administracions 
competents, tot fomentant la marca Costa Barcelona. 

7.3. Promoure la col·laboració entre les administracions públiques locals i les empreses del 
sector cultural per tal de reactivar el sector, així com reforçar la col·laboració amb les 
entitats i associacions culturals i la millora de les condicions de treball dels professionals 
de l’àmbit. 

8. Governança i mesures i iniciatives del sector públic 

 
8.1. Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els agents 
socials i econòmics representatius i els grups polítics amb representació comarcal a l’hora 
de determinar les accions de xoc per a la reactivació, les línies principals per als propers 
anys i els mecanismes de reequilibri i cohesió territorial, reforçant també les àrees 
econòmiques i socials de les administracions locals i d’aquells municipis amb menor 
nombre d’habitants de la comarca. 

8.2. Fomentar la inversió pública, les infraestructures i la contractació pública com a 
instrument  de  creació  de riquesa i d'ocupació de qualitat, desplegant mesures de 
liquiditat empresarial, d’acompanyament i de suport a l'estabilitat econòmica. 

8.3. Incentivar el caràcter de les compres públiques al teixit econòmic de proximitat com a 
suport a l'economia  local i  a la seva dinamització. 

8.4. Exigir al Govern d’Espanya la flexibilització de la Llei Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la regla de la despesa i de 
limitacions a l’autonomia de les entitats locals, com també les relatives a la inclusió de 
clàusules socials. Demanar que els Ajuntaments i Consell Comarcal puguin fer servir els 
romanents municipals o comarcals per fomentar els ajuts a empreses i famílies, despesa 
social, infraestructures i inversions per guanyar competitivitat i crear ocupació. 

8.5. Exigir de forma immediata a la Generalitat de Catalunya una ampliació del Fons de 
Cooperació Local pel COVID-19 per tal que els municipis i el Consell Comarcal puguin fer 
front a les conseqüències econòmiques i socials derivades del COVID-19. 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la presència de tots els grups polítics 
amb representació a la comarca, la Junta de Portaveus i el Comitè Comarcal de reforç de 
mesures i d’impuls socioeconòmic davant  la  crisi del COVID-19 al Baix Llobregat, així com 
el Consell Econòmic i Social, portaran a terme un  seguiment dels reptes i  les línies 
estratègiques d'aquest Pacte, per tal d’avaluar el seu impacte en base a les dades i anàlisis 
aportades per l’Observatori Comarcal i mitjançant l’establiment d’un panell d’indicadors de 
mesura i avaluació  del  Pacte,  l’economia, la mobilitat i el teixit productiu i social de la 
comarca. 
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I en prova de conformitat, i per tal de desplegar tots els seus efectes, signen aquest Pacte 
del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social a la seu del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, el ... de juny de 2020.”  
 

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

 

6.-  Moció presentada pel PSC per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la 
suspensió d'ajuts en el lloguer de l'habitatge.  

ANTECEDENTS  
 
1. Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó també 
econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer front al 
pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva. 
 
2. Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya, a través del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les 
persones que s’hi veuen afectades, regulades pel Reial Decret-llei 11/2020 i les Ordres 
Ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020. 
 
3. Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els fons 
del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a continuació 
es van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència. 
 
4. Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla 
Estatal de l’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere, 
persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el 
programa per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els 
lloguers d’habitatge habitual, entre d’altres. 
 
5. En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de 
l’Habitatge 2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència. 
 
6. A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts per 
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge 
habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que es van transferir 
des del Govern d’Espanya. 
 
7. Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com a 
conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes transitoris 
per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en situació d’atur, 
Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva 
jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. 
 
8. El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, la 
presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la 
tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del 
crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. 
 
9. El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la COVID-
19 que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat sol·licitud, no 
saben si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dóna alternativa. 
 
10. De la mateixa manera els ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment 
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la pandèmia, 



11 
 

es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part del Govern 
de la Generalitat d’aquests ajuts. 
 
11. El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les hauria 
d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l’habitatge, com han fet 
altres comunitats autònomes. 
 
Per tot això, es proposa el segünet:  
 
PRIMER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que aixequi de manera 
immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.  
 
SEGON.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que en cas que la dotació 
pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots 
ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat.  
 
TERCER.- DONAR TRASLLAT al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del municipi.  

Aquest punt es retira de l'ordre del dia per unanimitat.  

 
7.- Moció presentada per urgència pel grup de LPS per demanar la normalització de 

l'activitat sanitària. 
 
La urgència és aprovada amb els vots a favor els regidors de LPS (5) i el PSC (1) i el vot en 

contra del grup JxLP (2) i ERC (1). 
 

MOCIÓ PER DEMANAR LA NORMALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA L’ÀREA BÀSICA DE 
CORBERA I LA PALMA I LA REOBERTURA DEL CONSULTORI DE LA PALMA DE CERVELLÓ 
 
El 14 de març d’enguany es decretà l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol per tal de controlar 
les conseqüències de la pandèmia provocada per la COVID-19. Tota la ciutadania va iniciar 
un procés sense precedents de confinament total i els i les professionals de la salut van fer 
front al repte més important de la seva vida professional: atendre de manera òptima als i les 
pacients que ho requerissin -sigui per la COVID-19 o per qualsevol altra patologia- amb 
l'objectiu de reduir els impactes i disminuir els efectes d’un virus altament contagiós i 
agressiu amb la limitació de recursos, dispositius i de condicions de treball que tenien. Per 
això, aquesta moció representa també un agraïment immens als i les professionals de la 
sanitat en general, especialment als que treballen a l’Àrea Bàsica de Corbera i la Palma pel 
seu alt grau de compromís, dedicació i valentia en aquests moments excepcionals que ens 
toca viure. Sense aquest sobreesforç col·lectiu les coses haurien anat molt pitjor. A tot 
Espanya, més de 50.000 professionals han estat contagiats, especialment els dels Centres de 
Salut i els d'Urgències.  
 
És un fet que la crisi de la COVID-19 ha obligat als Serveis Sanitaris a donar una resposta 
urgent per l'increment de persones malaltes produïda pel virus. Es van reforçar 
extraordinàriament els hospitals, tant pel que fa a la capacitat diagnòstica com per al 
tractament, així com la capacitat d’ingrés hospitalari i de nous llits d’UCI. Aquestes accions 
han estat fonamentals per garantir una atenció sanitària a gran nombre de malalts de 
coronavirus amb complicacions greus. 
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Si bé això és així, no s'ha tingut present ni garantit amb suficiència l'Atenció Primària i, és 
evident que el tancament de Centres d'Atenció Primària (CAPs) ha estat una decisió errònia 
per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat. La major part de persones afectades per 
la COVID-19 han necessitat atenció propera, capacitat de diagnòstic i tractament i seguiment 
domiciliari. Moltes d'aquestes persones, especialment la gent més gran i més fràgil, que es 
trobaven als seu domicilis, requerien de l'atenció dels serveis sanitaris més propers, serveis 
que presten els i les professionals dels CAPs. 
 
La decisió de tancar el Consultori de la palma no va ser compatida ni consultada. Es va actuar 
unilateralment i sense cap comunicació a l’ajuntament. Cal tenir present que la ciutadania 
no afectada per la COVID-19 també té nombroses necessitats sanitàries de diferent 
tipologia, a les quals els Centres de Salut han de donar resposta i, si no és així, l’afectació 
sobre la salut d'aquestes persones tindrà efectes negatius.  

La decisió de tancar un servei que forma part dels drets sobre els quals se sosté l'estat del 
benestar al nostre país, és un error greu més en contra de la sanitat pública, una altra 
ofensiva d'un govern de la Generalitat de Catalunya que ha demostrat lògiques 
privatitzadores precisament en el sistema sanitari públic. 

No voldríem pensar que el Govern de la Generalitat està aprofitant els tancaments durant 
l’estat d’alarma, inicialment amb caràcter provisional, per consolidar el desmantellament del 
model sanitari de proximitat que amb anys, esforços i complicitats s’ha construït en aquest 
país. 

Malgrat que els ajuntaments no disposem de competències pròpies sobre el sistema de 
salut, si que és obligació nostra vetllar per la qualitat, universalitat, gratuïtat i accessibilitat 
de l'assistència sanitària pública i perquè la nostra població no quedi en cap moment 
desatesa. 

Per tots aquests motius, el grup de La Palma Sempre proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 

1. Instar la Conselleria de Salut a la reobertura immediata del Centre de Salut del 
Consultori de la Palma amb la dotació de professionals necessaris per al retorn a 
l’activitat d'atenció presencial. 

 
2. Instar la Generalitat de Catalunya que garanteixi l'atenció sanitària continuada i 

l'assistència al municipi la Palma de Cervelló. 
 

3. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l'ICS, a la direcció del CAP de 
Corbera i la Palma, la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 

 
Votació: aquest punt de l’ordre del dia s’aprova ja que obté la majoria necessària. Voten a 

favor els regidors regidors de LPS (5) i el PSC (1), el vot en contra de JxLP (2) i 
l’abstenció d’ERC (1). 

 
7. Precs i preguntes 
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Els que consten en la gravació del ple.  
 
 
Renuncien a les assistències del ple els següents regidors:  Anna Pascual Roca, Jordi 
Segura Tejedor. 
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22.40, l’alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

  


