ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 12 DE MARÇ DE 2021
A la Palma de Cervelló, el dia 12 de març de 2021, a les 18.33, telemàticament, sota la
presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Xavier González Alemany, i assistits per mi, el sotasignat,
secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors M. Rosa Escobar
Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, David Serlavós Serra, Anna
Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, Enric Bellver
Ballester i Javier Lahoz Hernández.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació
de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple que consta en
l’expedient.

Vist que hi ha prou quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:

1. Aprovació d’actes anteriors


Número 5, de 22 de maig de 2020



Número 6, de 10 de juliol de 2020



Número 7, 28 de setembre de 2020



Número 1, de 15 de gener de 2021



Número 2, de 21 de gener de 2021

2. Donació compte del decret número 1/2021
3. Donació compte del decret número 90/2021
4. Donació compte del decret número 34/2021.
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5. Donació compte del decret número 102/2021
6. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del cartipàs municipal.
7. Proposta d’acord d’aprovació de l’inventari municipal.
8. Proposta d’acord de l’increment de les retribucions dels empleats
públics.
9. Proposta d’acord d’aprovació de l’actualització del conveni amb la
Diputació de Barcelona per la delegació de competències en
l’Organisme de Gestió Tributària.
10. Proposta d’acord d’aprovació de la data de plens de 2021.
11. Moció de suport a Pablo Hasél, presentada per ERC.
12. Moció de suport a l’amnistia, presentada per ERC.
13. Moció per a manifestar la voluntat per a que el servei integral de l’aigua
es presti mitjançant una empresa pública metropolitana, presentada
per ERC.
14. Moció millora comunicació política, presentada per JxLP.
15. Precs i preguntes.

CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

1. Proposta d’aprovació d’actes anteriors.
Ple núm. 5 del dia 22 de maig de 2020.
S’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de LPS
(5), JxLP (4) i PSC (1). Vota en contra el regidor d’ERC (1).

Ple núm. 6 del dia 10 de juliol de 2020.
S’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de LPS
(5), JxLP (4) i PSC (1). Vota en contra el regidor d’ERC (1).
Ple núm. 7 del dia 28 de setembre de 2020.
S’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de LPS
(5), JxLP (4) i PSC (1). Vota en contra el regidor d’ERC (1).
Ple ordinari núm. 1 del dia 15 de gener de 2021.
No s’aprova
Ple núm. 2 del dia 21 de gener de 2021
S’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten tots a favor.

2. Proposta pe donar compte del decret mitjançant el qual es contracta
personal laboral (1/2021)
Es dona compte al ple de que el dia 4 de gener de 2021, mitjançant Decret 1/2021,
l’alcalde va aprovar el Decret que es transcriu a continuació:
“MOTIVACIÓ
El dia 15 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
específiques i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per a la creació
d’una borsa de treball ’auxiliars de la llar.
El dia 18 de desembre de 2020 va finalitzar el suport directe que ha vingut oferint el
Consell Comarcal a l’Ajuntament de la Palma referent a la posada a disposició de
personal auxiliar de la llar dins l’àmbit del servei d’atenció domiciliària de Serveis
Socials.
El dia 4 de gener de 2021 la referent de Serveis Socials, Ruth Veja Fisa, emet informe
on fa constar la necessitat urgent de contractar un/a auxiliar de la llar per dur a terme
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tasques de neteja i atenció domiciliària als usuaris que reuneixen els requisits
establerts. L’informe proposa la creació d’un programa de treball anomenat “Suport
a l’atenció domiciliària en l’àmbit dels serveis socials”
Donat que data d’avui el procés de selecció de la borsa de treball d’auxiliars de la llar
encara no està finalitzada.
Atès que la Sra. Maria del Mar Ramírez Benitez, actualment en situació d’atur, ha
vingut prestant serveis d’auxiliar de la llar a l’Ajuntament, mitjançant contractació
directa del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que subvencionava aquest servei
posant a disposició de l’ajuntament aquest tipus de personal.
Vist que l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en el cas de
màxima urgència, els nomenaments del personal s'han de publicar al butlletí oficial de
la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n'ha de donar
coneixement al ple en la primera sessió que se celebri.
DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:
Primer.- Crear el programa de treball “Suport a l’atenció domiciliària en l’àmbit dels
Serveis socials”, i dotar-lo de personal per dur a terme tasques d’auxiliar de la llar.
Segon.- Contractar temporalment mitjançant contracte d’obra i servei la Sra. Maria del
Mar Ramírez Benítez, amb DNI 44039584N, per dur a terme tasques d’auxiliar de la
llar. El contracte es signa en els següents termes:
- Denominació: auxiliar de la llar
- Àrea: Serveis Personals
- Naturalesa: laboral temporal
- Grup: AP
- Jornada: completa
- Salari: 1.000€ mensuals bruts més dues pagues extraordinàries d’igual import.
- Data inici contracte: 04/01/2020
Tercer.- Establir que la durada del nomenament vindrà determinada per la
incorporació de la persona seleccionada pel Tribunal del procés de selecció ja iniciat
d’un/a auxiliar de la llar.
Quart.- Determinar que aquesta contractació temporal no es tindrà en compte a
efectes de la presentació de la Sra. Ramírez al procés de selecció d’auxiliars de la llar,
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si és que hi vol optar. Tot i que un dels requisits és trobar-se en situació d’atur, en el
cas de la Sra. Ramírez la data d’atur que es tindria en compte seria la seva situació
laboral a 3 de gener de 2021.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’àrea de RRHH de la
Diputació de Barcelona.
Sisè.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’edictes del web municipal.
Setè.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la propera sessió que se celebri.
Vuitè.- Informar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administrativa davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”

El Ple es dóna per assabentat.

3. Proposta pe donar compte del decret d’alcaldia sobre procés selectiu
de la creació bossa treball de treball d’auxiliar de la llar.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 90/2021 DE CONTRACTACIÓ
LABORAL DE LA Sra. VERONICA ORTIZ QUIÑONEZ COM A AUXILIAR DE
LA LLAR

Es dona compte al Ple que el dia 19 de febrer de 2021 l’alcalde va dictar el Decret
90/2021 que es transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
MOTIVACIÓ
El dia 15 de desembre de 2020, mitjançant Decret 4/2021, l’alcalde va contractar
temporalment mitjançant contracte d’obra i servei la Sra. Maria del Mar Ramírez Benítez
per dur a terme tasques d’auxiliar de la llar. La contractació, feta per urgència per dotar
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de personal el programa ““Suport a l’atenció domiciliària en l’àmbit dels serveis socials”,
es va fer per procediment d’urgència, i establia que la durada d’aquest contracte vindria
determinat per la incorporació de la persona seleccionada pel Tribunal del procés de
selecció ja iniciat d’un/a auxiliar de la llar.
El dia 12 de febrer de 2021 la Sra. Ramírez comunica a l’Ajuntament que el dia 19 de
febrer presentarà la baixa per incapacitat transitòria a causa d’una intervenció
programada, per la qual cosa ha de ser substituïda per una altra persona, donat que
aquest servei s’ha de continuar oferint als usuaris de serveis socials.
Consultada la llista de possibles candidata que reuneixen el perfil d’auxiliar de la llar,
l’alcalde resol:
DISPOSICIÓ
Primer.- Contractar temporalment mitjançant contracte d’obra i servei la Sra. Veronica
Mariuxi Ortiz Quiñonez, amb DNI 023866569K, com a auxiliar de la llar. Mitjançant aquest
contracte d’urgència es substitueix temporalment la Sra. Maria del Mar Benitez Ramírez,
de baixa per incapacitat transitòria, i es dota de personal el programa de treball ““Suport
a l’atenció domiciliària en l’àmbit dels serveis socials”.
Segon.- Establir que el contracte es signa en els següents termes:
- Denominació: auxiliar de la llar
- Àrea: Serveis Personals
- Naturalesa: laboral temporal
- Grup: AP
- Jornada: completa
- Salari: 1.000€ mensuals bruts més dues pagues extraordinàries d’igual import.
- Data inici contracte: 19/02/2021
Tercer.- Determinar que la durada del nomenament vindrà determinada per la
incorporació a la feina de la Sra. Maria del Mar Benítez Ramírez o per la incorporació de
la persona seleccionada pel Tribunal del procés de selecció ja iniciat d’un/a auxiliar de la
llar.
Quart.- Determinar que aquesta contractació temporal no es tindrà en compte a efectes
de la presentació de la Sra. Verónica Mariuxi Quiñonez al procés de selecció d’auxiliars
de la llar, si és que hi vol optar. Tot i que un dels requisits és trobar-se en situació d’atur,
en el cas de la Sra.Ortiz la data d’atur que es tindria en compte seria la seva situació
laboral a 18 de febrer de 2021.
CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’àrea de RRHH de la
Diputació de Barcelona.
Sisè.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’edictes del web municipal.
Setè.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la propera sessió que se celebri.
Vuitè.- Informar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administrativa davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini
d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret”.
El Ple es dóna per assabentat.

4. Donació de compte del decret 34/2021
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 34/21 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019.
Es dóna compte al Ple del decret 34/21 de 27 de gener i que tot seguit es transcriu:
“Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019. Aprovació.
Motivació: Vist l’informe del secretari interventor
DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 en els
termes que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte.
Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri,
d’acord amb l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, d’aquest acord amb tota la documentació que
forma part de l’expedient.
Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant
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de la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.”
El Ple es dóna per assabentat.

5. Proposta per donar compte del decret 102/2021 sobre la modificació
del cartipàs.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 102/2021, DE 25 DE FEBRER
Es dona compte al Ple municipal del Decret 102/2021 dictat per l’alcalde en data 25 de
febrer de 2021, i que es transcriu a continuació:
“DECRET D'ALCALDIA
MOTIVACIÓ
En data 16 de febrer de 2021 l’alcalde va dictar Decret 2021/81 sobre la modificació de
les mesures organitzatives competència de l’alcalde per al mandat municipal resultant de
les eleccions locals del dia 26 de mig de 2019.
S’ha detectat un error material en el redactat del Decret, concretament en el nom del
regidor Francisco Javier Lahoz Hernández, per la qual cosa es modifica l’esmentat Decret
que passa tenir la següent redacció:

DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:
Sobre matèries de competència de l’alcalde
PRIMER. Disposar en les matèries de competència de l’alcalde les següents mesures
organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2019-2023:
Primera. Composició de la Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i els regidors Maria Rosa Escobar Olivas,
Daniel Muxi Hernández i Francisco Javier Lahoz Hernández.
Segona. Nomenament de tinents d’alcalde
Es nomenen tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local següents, amb
l’ordre que també s’expressa:
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Primer tinent d’alcalde: Maria Rosa Escobar Olivas
Segon tinent d’alcalde: Daniel Muxi Hernández
Tercer tinent d'alcalde: Francisco Javier Lahoz Hernánez
Tercera. Estructura funcional municipal
L’Ajuntament s’estructura en eixos funcionals, els quals, a la vegada, s’integren per àrees
competencials. Sense perjudici de les delegacions que es confereixen als apartats
següents, es designen els referents per a cadascun dels eixos funcionals següents:
Regidor/a referent

Eix

Maria Rosa Escobar Olivas

Cohesió social

Dani Muxí Hernández

Gestió municipal

Alcalde

Espai Públic

Alcalde

Presidència

Els referents dels eixos funcionals tenen com a missió coordinar per garantir la unitat de
l’acció de govern municipal en l’àmbit competencial de l’eix corresponent.
El regidor Roc Sanarau Peris i la regidora Maria Rosa Escobar Olivas cogestionen
conjuntament l'àrea de cohesió social.
Quarta. Delegacions en tinents d’alcalde de les àrees competencials
S’estableixen les següents delegacions de competències en les àrees següents:
Eix

Regidor delegat de l'àrea

Àrea

Cohesió social Ocupació
Comunicació
Atenció al ciutadà
Acció social
Habitatge
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Nova ciutadania
Festes
Joventut
Educació
Cultura
Salut i qualitat de vida
Polítiques d'igualtat
Gent Gran

Gestió
municipal

Maria Rosa Escobar Olivas
Roc Sanarau Peris
Maria Rosa Escobar Olivas
Roc Sanarau Peris
Francisco Javier Lahoz Hernández
Maria Rosa Escobar Olivas
Dani Muxi Hernández

David Serlavós Serra
Esport
Cooperació, desenvolupament i
David Serlavós Serra
solidaritat
Promoció econòmica, comerç, consum i Dani Muxi Hernández
turisme
David Serlavós Serra
Transparència
Roc Sanarau Peris
Participació
Dani Muxi Hernández
Convivència, civisme i seguretat
Dani Muxi Hernández
Gestió municipal
Dani Muxi Hernández
recursos humans
Hisenda pública i gestió econòmica

Espai públic
Mobilitat
Planejament Urbanístic
Espai públic
Medi ambient, gestió forestal
Patrimoni
Transició ecològica
Presidència

Maria Rosa Escobar Olivas

Presidència
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Cinquena. Regles comunes sobre aplicació del règim de delegacions en òrgans
unipersonals

1. L’atribució de delegacions als òrgans unipersonals suposa conferir-los totes les

2.
3.
4.
5.
6.
7.

facultats d’activitat tècnica i material que l’ordenament reconeix a l’alcalde, així
com el comandament a efectes de l’exercici d’aquestes activitats i per a la
preparació de l’activitat jurídica, corresponent als equips instructors encarregats
dels procediments inclosos dins de l’àrea delegada. Quant a les atribucions
jurídiques, els tinents d’alcalde i regidors delegats formularan les propostes
d’acord corresponents a la seva àrea i que, per tractar-se d’actes discrecionals,
no hagi d’assumir l’instructor, i les resolucions i altres actes de tràmit, només quan
expressament se’ls atribueixi en una de les resolucions del cartipàs.
L’absència, vacant o malaltia d’un delegat unipersonal suposarà l’avocació
automàtica de la competència envers l’alcalde, sense necessitat de resolució que
així ho disposi.
Les actuacions pròpies d’una política municipal que afectin a un espai públic seran
desenvolupades pel delegat competent sobre la política sectorial i no pel delegat
en matèria d’espais públics.
Les liquidacions tributàries vinculades a l’ocupació del domini públic es dictaran
sempre en unitat d’acte amb la resolució que disposi sobre el dret corresponent.
Les liquidacions tributàries vinculades a la prestació de serveis es dictaran sempre
en unitat d’acte amb la resolució que acordin la prestació.
Tots els regidors seran competents per a sol·licitar i justificar subvencions
destinades a les polítiques pròpies de les àrees que tenen delegades.
La representació institucional de l’Ajuntament davant d’altres poders i
administracions públiques no es troba delegada en cap cas, sense perjudici de les
delegacions amb facultat jurídiques o merament tècniques que l’alcalde pugui
conferir i sense perjudici de la condició de representants de l’Ajuntament
expressament conferides per les resolucions del cartipàs.

Sisena. Delegacions de signatura
Es delega indistintament a les funcionàries municipals Gemma Canals Raventós, Anna
Batlle Escofet i Anna Garcia Parra la firma als sols efectes de prestar el vistiplau en
certificats i altres actes en exercici de la fe pública que emeti la Secretaria Intervenció.
Setena. Derogació
Es deroguen totes les disposicions anteriors en matèries de cartipàs municipal
competència de l’alcalde ordenades en aquest decret.
SEGON. Disposar que l’eficàcia de les delegacions es produirà conforme a la legislació
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de règim local i la modificació del nombre de membres de la junta de govern local sigui
aprovada, pel que fa a la modificació de l'acord primer i segon.
TERCER. Notificar aquest decret al Sr. Francisco Javier Lahoz Hernández i donar-ne
compte al ple en la primera sessió que se celebri.
QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
CINQUÈ. Declarar que:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”

L’Alcalde diu que quan es convoqui la comissió es tindrà en compte donar
informació sobre els dubtes d’Anna Pascual. Ella té dubtes, per exemple, que una
reparació sigui una millora. No sé si ha manifestat alguna cosa més.
El Ple es dóna per assabentat.

6.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del cartipàs municipal.
“MESURES ORGANITZATIVES COMPETÈNCIA DEL PLE PER AL MANDAT
MUNICIPAL RESULTANT DE LES ELECCIONS LOCALS DEL DIA 26 DE MAIG DE
2019 (2019-2023)
Atès que hi ha hagut canvis en l’equip de govern des del 2019 es fa necessari
actualitzar les mesures organitzatives.
DISPOSICIÓ
Primer. Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures
organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2019-2023:
PRIMERA. Estructura funcional municipal
L’Ajuntament s’estructura en eixos funcionals, els quals, a la vegada, s’integren
per àrees competencials, definits a l’annex 1.
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SEGONA. Constitució de comissions informatives
Es constitueixen les comissions informatives següents:
- Especial de Comptes
- Permanent sobre planificació urbanística i ordenació territorial
- Especial sobre el procés de segregació municipal
- Comissió de participació
- Comissió deliberant
La Comissió Especial de Comptes exercirà les competències legalment reservades
i la resta actuaran competències dins de l’àmbit material de la seva definició.
Cadascuna de les comissions, excepte la deliberant, serà presidida per l’alcalde
o regidor en qui delegui la presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup
municipal de la Palma Sempre – En Comú Guanyem, dos regidors del grup
municipal de Junts per la Palma- Junts per Catalunya, un regidor del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de
Progrés. Actuarà com a secretari el de la corporació. A la comissió de procés de
segregació municipal hi formaran part, amb veu però sense vot, els anteriors
alcaldes i el president de la Comissió Gestora.
La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest
acord.
TERCERA. Òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions
ordinàries, en primera crida els següents dies hàbils i amb la periodicitat següent:
- Ple: segon divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre (inici a les 18:30).
- Junta de Govern Local (alcalde i tres membres): primer i tercer dimarts (inici a
les 09:00)
Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els
dies en què tindran lloc les sessions ordinàries.
QUARTA. Comissió Deliberant
La Comissió Deliberant es constitueix com l’òrgan permanent de coordinació del
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govern municipal i assistència a l’alcalde, sense perjudici de les competències
pròpies o delegades a la Junta de Govern Local.
La Comissió Deliberant s’integra per tots els regidors que ostentin delegacions de
l’alcalde.
L’alcalde presidirà la Comissió i en serà el seu secretari el secretari interventor
municipal.
La Comissió Deliberant celebrarà sessió tots els dimarts hàbils. Quan hi hagi el
mateix dia Junta de Govern Local, a la seva finalització, i, en la resta de casos, a
les 09:00 hores.
CINQUENA. Comissió de Participació
1. A les sessions hi podran assistir els tècnics que determini l’alcalde, a
iniciativa pròpia o d’algun dels regidors membres.
2. És funció de la Comissió de Participació assessorar l'alcalde en les qüestions
d'ordre del Ple municipal i, en especial emetre la seva opinió quant a la celebració
de sessions plenàries fora de la Casa de la Vila, presentar mocions al Ple, tractar i
rebre informació sobre el desenvolupament dels projectes i propostes d'interès
general per al poble i sobre la programació general de l'actuació municipal.
3. A les reunions de la Comissió assistirà el secretari de la Corporació quan se'l
requereixi per l'alcalde a petició d'algun dels seus membres, exclusivament als
efectes de donar fe dels acords, informes o recomanacions. El secretari podrà
delegar aquesta funció en un funcionari municipal.
4. La Comissió de Participació es constituirà en dos supòsits:

-

quan la convoqui l’alcalde a iniciativa pròpia.

-

quan la convoquin 4 dels seus membres, amb un màxim de 12
convocatòries a l’any.

5. La Comissió de Participació pot emetre informes o recomanacions que
s'adoptaran per majoria simple. S’aixecarà acta de cada sessió.
6. La Comissió de Participació es considerarà constituïda amb la presència de
l’alcalde més dos regidors municipals.
SISENA. Representants municipals
Es designen els representants municipals que figura a l’annex 3.
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SETENA. Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius
Únicament, l’alcalde en tindrà dedicació parcial amb una jornada equivalent a
l’ordinària dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat. La seva
retribució serà, en import brut anual, de 35.000 euros/any. L’import brut anual es
distribuirà en dotze pagues mensuals iguals. Les retribucions es meritaran per
dies naturals i es liquidaran per mesos vençuts. A la finalització del mandat, si
l’alcalde resultés reelegit, mentre el Ple no es pronunciï al respecte, seguirà
percebent les seves retribucions fins que el Ple no fixi un nou acord sobre
aquesta matèria.
VUITENA. Assistències
Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans
col·legiats dels regidors sense dedicació:

-

Ple: 105 euros

-

Junta de Govern Local: 53 euros

-

Comissions Informatives (Especial de Comptes i Permanent sobre
Planificació Urbanística i Ordenació del Territori): 53 euros

-

Comissió Deliberant: 250 euros

Per cada regidor i mes natural, es percebrà un màxim de tres assistències a la
Comissió Deliberant.
NOVENA. Grups municipals i els seus portaveus
El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consta a l’annex 4.
DESENA. Assignacions als grups municipals
Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals seran de
630 euros/any per grup i 105 euros/any per regidor. Els portaveus de cada grup
presentaran una instància dins de l’any natural en la qual indicaran el compte
corrent on cal procedir a fer la corresponent transferència. Aquesta mesura
s’aplicarà a partir del 2020.
ONZENA. Tresorer municipal
La funció de tresorer municipal l’exercirà el secretari-interventor de l’ajuntament.
DOTZENA. Convocatòria d’òrgan col·legiats
La convocatòria a tots els regidors i regidores s’efectuarà obligatòriament i de
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forma exclusiva per mitjans electrònics, respectant en tot cas els terminis
legalment establerts. A l’expedient corresponent a la sessió s’incorporarà la
documentació acreditativa de la notificació electrònica de la convocatòria a tots els
membres de la corporació.
TRETZENA. Mantenir la vigència de les mesures organitzatives anteriors que no
s’hagin modificat en els presents acords.
CATORZENA. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i notificar-lo als regidors que no assisteixin a la sessió en què s’aprova.
QUINZENA. Declarar que:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

ANNEX 0. Abreviatures dels grups municipals
LPS

La Palma Sempre – En Comú Guanyem

JxLP

Junts per la Palma- Junts per Catalunya

ERC-AM

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal

PSC-CP

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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ANNEX 1. Estructura funcional municipal
Eix

Àrea

Cohesió
social

Ocupació
Comunicació
Atenció al ciutadà
Acció social
Habitatge
Nova ciutadania
Festes
Joventut
Educació
Cultura
Salut, qualitat de vida
Esport
Polítiques d'igualtat
Gent Gran
Cooperació, desenvolupament i solidaritat

Gestió
municipal Promoció econòmica, comerç, consum i turisme
Transparència
Participació
Convivència, civisme i seguretat
Gestió municipal
recursos humans
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Hisenda pública i gestió econòmica
Espai públic

Mobilitat
Planejament Urbanístic
Espai públic
Medi ambient, gestió forestal i acció climàtica
Transició ecològica
Patrimoni

Presidència

Presidència
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ANNEX 2. Composició de les Comissions Informatives

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
CÀRREC

TITULAR

SUPLENT

GRUP MUNICIPAL

PRESIDENT

Xavier González
Alemany

LPS

VOCAL

Maria Rosa Escobar
Olivas

LPS

VOCAL

Roc Sanarau Peris

LPS

VOCAL

Anna Pascual i Roca

JxLP

VOCAL

Jordi Segura i Tejedor

JxLP

VOCAL

Enric Bellver Ballester

ERC-AM

VOCAL

Francisco Javier Lahoz
Hernández

PSC-CP

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
CÀRREC

TITULAR

PRESIDENT

Xavier González
Alemany

LPS

VOCAL

Dani Muxi Hernández

LPS

VOCAL

David Serlavós Serra

LPS

VOCAL

Anna Pascual i Roca

JxLP

VOCAL

Laura Prieto i Juvell

JxLP

VOCAL

Enric Bellver Ballester

ERC-AM

VOCAL

Francisco Javier Lahoz
Hernández

PSC-CP
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COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL PROCÉS DE SEGREGACIÓ MUNICIPAL
CÀRREC

TITULAR

PRESIDENT

Xavier González
Alemany

LPS

VOCAL

David Serlavós Serra

LPS

VOCAL

Roc Sanarau Peris

LPS

VOCAL

Jordi Segura i Tejedor

JxLP

VOCAL

Miriam Díez i Piñol

JxLP

VOCAL

Enric Bellver Ballester

ERC-AM

VOCAL

Francisco Javier Lahoz
Hernández

PSC-CP

SUPLENT

GRUP MUNICIPAL

COMISSIÓ PARTICIPATIVA
CÀRREC

TITULAR

SUPLENT

GRUP MUNICIPAL

PRESIDENT

Xavier González
Alemany

LPS

VOCAL

Maria Rosa Escobar
Olivas

LPS

VOCAL

Daniel Muxí Hernández

LPS

VOCAL

No nomenen

JxLP

VOCAL

No nomenen

JxLP

VOCAL

Enric Bellver Ballester

ERC-AM

VOCAL

Francisco Javier Lahoz
Hernández

PSC-CP

En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada
CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

vocal titular, actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà
substituït pel suplent corresponent en la funció de vocal.

ANNEX 3. Representants municipals
CONSELL ESCOLAR CEIP EL SOLELL
Maria Rosa Escobar Olivas

CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT
Maria Rosa Escobar Olivas

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Xavier González Alemany

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Maria Rosa Escobar Olivas

CONSELL DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Daniel Muxi Hernández
ANNEX 4. Constitució dels grups municipals i portaveus

GRUP MUNICIPAL
LPS
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MEMBRES
Xavier González
Alemany
M. Rosa Escobar
Olivas
Daniel Muxí
Hernández

PORTAVEU
TITULAR

Daniel Muxí
Hernández

PORTAVEU
SUPLENT
M. Rosa Escobar
Olivas
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Roc Sanarau Peris
David Serlavos
Serra
JxLP

Anna Pascual Roca
Míriam Díez Piñol
Jordi Segura
Tejedor
Laura Prieto Juvell

ERC-AM

Enric Bellver i
Ballester

PSC-CP

Francisco Javier
Lahoz Hernández

Anna Pascual Roca

Enric Bellver
Ballester
Francisco Javier
Lahoz Hernández

Míriam Díez Piñol

-

Javier Lahoz diu que renuncia a assistències a les juntes de govern i comissions
deliberants del 2021.
Aquest punt 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) s’absté.

7.- Proposta aprovació de l’inventari general de béns i drets a 31 de desembre
de 2019.
“PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDE AL PLE MUNICIPAL
PROCEDIMENT
Codi: 2021_383
Denominació: Acord del Ple d’aprovació inicial de l’inventari general de béns i
drets, a 31 de desembre de 2019.
MOTIVACIÓ
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns de l’Ajuntament.
D’acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors de
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mobiliari.
Vist l’acord del Ple municipal publicat al BOPB de 24/08/2015, mesura tretzena, en
relació a l’acord del Ple municipal publicat al BOPB de 2 d’agost de 2011, mesura
tercera.
DISPOSICIÓ
L’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, que per delegació seva, adopti els
següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment l’inventari general de béns i drets de la corporació
a 31 de desembre de 2019 formulat pel Secretari, que incorpora com annex els
inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, societats municipals i
altres ens depenents de l’Ajuntament.
Segon.- SOTMETRE a informació pública per un termini de 20 dies hàbils
l’inventari general de béns i drets.
Tercer.- ENTENDRE ELEVADA A DEFINITIVA l’aprovació de l’inventari general de
béns i drets si no es presenten al.legacions en el termini d’informació pública.
Quart.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.
Cinquè.- PROCEDIR a la inscripció en el Registre de la propietat dels béns i drets
que no figurin inscrits, d’acord amb allò amb el que determina l’article 223 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya”.
Aquest punt s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de
LPS (5), PSC (1), voten en contra JxLP (4) i ERC (1) s’absté.

8.- Proposta acord increment retribucions personal 2021
“PROPOSTA D’ACORD AL PLE SOBRE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS
DELS EMPLEATS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2021
MOTIVACIÓ
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El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 11/2020,
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.
En la mateixa Llei s’estableix, en el capítol II, article 18.dos que per a l’any 2021 les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior al 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en els termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal com a la seva antiguitat.
Atès que prèviament hi ha acord amb els representants dels personal funcionari i laboral
per aplicar els increments retributius amb els termes que tot seguit es determina.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ACORD:
Primer.- Incrementar els imports del complement específic un 0,9% de cada lloc de treball
respecte a allò establert a 31/12/2020, amb efectes des de l’1 de gener de 2021.
Segon.- Incrementar els imports del complement de productivitat un 0,9% de cada lloc de
treball respecte a allò establert a 31/12/2020, amb efectes des de l’1 de gener de 2021.
Tercer.- Incrementar un 0,9% tots els conceptes retributius del personal laboral per tots
els conceptes. Aquest acord té efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021.
Quart.- Modificar la Relació de llocs de treball i les taules salarials del personal laboral i
tots els conceptes retributius, actualitzant-la segons els imports detallats anteriorment.
Cinquè- Notificar-ho als representats del personal laboral i funcionari i al departament de
gestió de nòmines de personal la Diputació de Barcelona”.
Aquest punt s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de
LPS (5), PSC (1) i JxLP (4) i ERC (1) s’absté.

9.- Proposta acord última versió delegació de recaptació a la Diputació.
“PROPOSTA D’ACORD 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 D’ANTERIORS ACORDS DE
DELEGACIÓ I REFOSA DE DOCUMENTS.
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MOTIVACIÓ
El dia 13 de novembre de 2020 el ple municipal va aprovar el Model de conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de delegació de funcions
recaptatòries, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació i refosa
de documents.
En el procés d’aprovació i enviament de l’acord i signatures, la Diputació ha aprovat una
nova i última versió del model de conveni, per la qual cosa proposa a l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló la signatura de la nova versió del model de conveni.
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
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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 dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
· 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
II.- Infraccions urbanístiques
· 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
III.- Concessions administratives
· 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
SEGON.- Ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
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el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
competències de recaptació que a continuació es detallen, respecte als altres ingressos
de dret públic no tributaris:
I.- Altres ingressos de dret públic no tributaris
· 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
TERCER.- Modificar l'abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat 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, en el sentit que l'actual delegació dels conceptes detallats
seguidament abastarà única i exclusivament les funcions de recaptació que a continuació
s'especifiquen:
I.- Taxa per llicències urbanístiques
· 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
II.- Taxa per llicència d'obertura d'establiments i control d'activitats i instal·lacions
· 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
III.- Taxa d'ocupació de la via pública
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

· 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
QUART.- Revocar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la Diputació
de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació de la taxa de clavegueram i la taxa de
tinença de gossos.
CINQUÈ.- Especificar que, després de la delegació, revocació i modificació efectuades en
els punts anteriors, 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:
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
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· 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 tributaris.
· 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
· 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.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
· 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
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VI.- Infraccions urbanístiques
· 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

VII.- Concessions administratives;
· 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.- 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
IX.-Execucions subsidiàries;
· 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
X.– 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
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els deutes tributaris.
· 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
XI.- Taxa per recollida d’escombraries i altres residus urbans
· 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
XII.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via
pública
· 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
XIII.- Quotes d'urbanització
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· 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
XIV.- Sancions administratives
· 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
XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
· Notificació de les liquidacions
· 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
XVI.- Taxa per llicències urbanístiques
· 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
XVII.- Taxa per llicència d’obertura d’establiments i control d’activitats i
instal·lacions
· 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
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· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVIII.- Taxa per ocupació de via pública
· 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
XIX.- Altres ingressos de dret públic no tributaris
· 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
XX.- 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 constituïdes o per constituir en futures actuacions
urbanístiques (Juntes de compensació o Entitats urbanístiques 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
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
SISÈ .- 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.
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SETÈ .- 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 cinquè 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.
VUITÈ.- 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.
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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
conceptes, 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 corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament,
interessos 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 normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament 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’Ajuntament 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
CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

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 públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
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,
degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, 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
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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.
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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.
NOVÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la revocació, modificació, 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.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona”.
Aquest punt s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten tots els regidors a favor.

10. - Proposta acord calendari plens 2021.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL
ORDINÀRIES DE PLE PER A L’EXERCICI 2021

CALENDARI

DE

SESSIONS

Vist el que disposa l’article 98 del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril),
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir que el 2021, el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es
reunirà en sessió ordinària, convocada a les 18:30, els següents dies:
-

14 de maig

-

9 de juliol

-

10 de setembre

-

12 de novembre
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Segon.- Informar del present acord mitjançant la seva publicació al web municipal
i al taulell d’anuncis municipals. L'alcalde, motivadament podrà modificar aquesta
data amb un marge de 7 dies.”
Aquest punt de l'ordre del dia s'aprova atès que obté els vots necessaris. Voten tots els
regidors a favor.

11.- Moció de suport a Pablo Hasél, presentada per ERC.
“MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció el
dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del terrorisme
i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d ’una cançó i
de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu
i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat
novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt
de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la
Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per
altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i
que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.
Per tot això, Esquerra Republicana de Catalunya present els següents
ACORDS
Primer.- Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars
de tota democràcia.
Segon.- Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en
la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
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Tercer.- Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament
a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport.
Quart.- Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on
es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congr és i a l’Associació de Municipis
per la Independència.”

Aquest punt s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten tots els regidors (10) a
favor, excepte el regidor del PSC (1) que s’absté.

12.- Moció de suport a l’amnistia, presentada per ERC.
“MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim
intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics,
socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i
llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític.
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de
l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria
favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el
cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre,
el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor
del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes
relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna
manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió
de les idees que s'hi troben vinculades.
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal
Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el
Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets
Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta
d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i
per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració
tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del
referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública
que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la
data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació,
la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat
dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió,
llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i
el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti
avançar.
Per aquests motius, els grup municipals de Esquerra Republicana de Catalunya proposa els
següents
ACORDS
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Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de
l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics
i essencials d'una societat democràtica.
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de
qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per
tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats
a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels
quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.”

Aquest punt s’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de
LPS (5), JxLP (4) ERC (1), Vota en contra el PSC (1).

13.- Moció per a manifestar la voluntat per a que el servei integral de l’aigua
es presti mitjançant una empresa pública metropolitana, presentada per
ERC.
“MOCIÓ PER A MANIFESTAR LA VOLUNTAT PER A QUE EL SERVEI INTEGRAL DE
L’AIGUA ES PRESTI MITJANÇANT UNA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós administratiu de
data 20 d’octubre de 2020, va anul·lar diversos articles del Reglament Metropolita del Servei
Integral de l’aigua aprovat pel Consell Metropolità en data 28 de març de 2017, i ha establert que
és competència plena i titularitat exclusiva de l’AMB tot el servei d’abastament d’aigua dels
municipis metropolitans, impedint així fórmules de certa municipalització del servei que es permetia
amb el Reglament ara anul·lat.

En data 22 de desembre de 2020 el Consell Metropolità va adoptar l’acord de crear una Comissió
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d’Estudi per, amb la participació dels municipis, realitzar els treballs necessaris, durant un termini
de dos anys, que hauran de permetre identificar els mecanismes i models de gestió que resultin
més sostenibles i eficients per a l’establiment i prestació del servei del cicle integral de l’aigua en
aquells municipis de l’àmbit metropolità en que el Servei de distribució d’aigua no es presta a través
d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. ni a
través d’Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, S.L., determinant els terminis, fases, condicions
d’integració i règim transitori segons procedeixi en cada cas.

Que el servei de subministrament domiciliari d’aigua en el conjunt de municipis de l’AMB es presta
amb diferents modalitats de gestió, tant directes com indirectes.

Que en el nostre municipi el servei d’abastament d’aigua es presta de forma directa/indirecta
mitjançant l’empresa COMPANYIA GENERAL D’AIGÚES DE CATALUNYA, S.A.

Que, en conseqüència, el nostre municipi participa en aquesta Comissió d’Estudi esmentada que
definirà el model de gestió del servei integral del cicle de l’aigua i els mecanismes i calendaris
d’implantació dels mateixos, de cara a l’efectiva assumpció per part de l’AMB com a propis dels
serveis que encara es mantenen en l’òrbita municipal.

És per això que el Grup Municipal d’ERC proposa els següents

ACORDS

Primer.- Manifestar el compromís del ple municipal per a què la Comissió d’Estudi pugui definir
amb la màxima celeritat el model de gestió òptim del servei integral del cicle de l’aigua previst per
aquells municipis metropolitans que són fora del servei que presta l’empresa mixta ABEMGCIA.

Segon.- Instar al govern municipal a que garanteixi la total cooperació i transparència per
transmetre a l’AMB la documentació que se’ls hi demani en relació al servei d’abastament d’aigua
que es presta a La Palma de Cervelló, per a que la Comissió d’Estudi pugui finalitzar dins el termini
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previst i amb tota la informació els treballs encomanats.

Tercer.- Mostrar la voluntat del ple municipal per a què, si així resulta entre els models possibles
dels treballs de la Comissió d’Estudi, s’opti per a què el servei integral del cicle de l’aigua a La
Palma de Cervelló el presti una empresa pública metropolitana.

Quart.- Comunicar aquests acords a la Presidència de l’AMB, a l’Àrea d’Ecologia de l’AMB, i a
tots els grups polítics metropolitans.”

Aquest punt no s’aprova atès que no obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors
de JxLP (4) i d’ERC (1). Voten en contra els regidors de LPS (5) i PSC (1).

14.- Moció millora comunicació política
“Moció ampliació horaris i millora Deixalleria Municipal, per la gestió dels recursos i residus
municipals.
ATÈS QUE,

1. L’Ajuntament de La Palma de Cervelló va fer una inversió a la Deixalleria Municipal per recollir
i gestionar els residus reciclables i especials, i aquesta inversió no està donant el servei que
es mereixen als ciutadans.

2. És necessari gestionar adequadament els residus que generem els veïns i les veïnes de la
Palma, per tal d’augmentar el reciclatge i la reutilització de materials.

3. S’ha produït un estancament del reciclatge en el municipi de la Palma de Cervelló, essent d’un
38,9% en l’actualitat, i cal incrementar la recollida selectiva fins arribar a un 55% l’any 2025
per assolir els compromisos que marquen les directrius europees.

4. Hem de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i gestionar els residus incorporant l’anàlisi
del cicle de vida.

5. Cal promoure la corresponsabilitat i el canvi d’hàbits en la gestió dels residus als nostres veïns
i veïnes.
Per tots aquests antecedents exposats, considerem oportú i proposem al ple de l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló l’adopció dels següents acords:
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ACORDS
PRIMER. Ampliar l’horari de la deixalleria, obrint entre setmana, en horaris que puguin interactuar
i ser còmplices del reciclatge i la reutilització els veïns i veïnes de La Palma de Cervelló.
SEGON. Ampliar el servei domiciliari de recollida de residus, per tal d’assolir una recollida total
d’aquests i la seva correcta gestió i reutilització.
TERCER. Que, pel fet de tractar-se d’un tema del interès general pel municipi i mediambiental,
transmetre aquests acords a tots els veïns i veïnes del municipi.”

Aquest punt no s’aprova atès que no obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors
de JxLP (4) i d’ERC (1). Voten en contra els regidors de LPS (5) i PSC (1).
15.- Precs i preguntes
Els que consten en la gravació del ple.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22.36, l’alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

CODI DE L’EXPEDIENT: 61

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

NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_61_CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI 12 DE
MARÇ

