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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2021 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 14 de maig de 2021, a les 18.40, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, 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. Proposta d’aprovació d’actes anteriors 

Número 1, de 15 de gener de 2021 
Número 3, de 12 de març de 2021 

2. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de 2019. 
3. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball. 
4. Proposta d’aprovació de la modificació del pressupost prorrogat de l’Ajuntament de la 

Palma de Cervelló de 2021. 
5. Moció presentada per JxLP, per obrir un procés de participació per decidir si cal 

renunciar a inversions en el poble en els propers 10 anys per pagar el deute amb 
Cervelló. 

6. Moció presentada pels grups municipals de LPS, JxLP i el PSC, de suport al dictamen 
del Consell de la gent gran del Baix Llobregat. 

7. Precs i preguntes 

 
1. Proposta d’aprovació d’actes anteriors. 

Ple ordinari núm. 1 del dia 15 de gener de 2021 
 
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). 
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Ple ordinari núm. 3 del dia 12 de març de 2021 
 
Es deixa sobre la taula. 
 

2. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de 2019. 
 

“PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES SOBRE EL COMPTE 

GENERAL DE 2019 

 
Atès que la comissió especial de comptes va acordar elevar al Ple municipal l’aprovació 
dels Comptes Generals de 2019, amb el vots favotables necessaris. 
 
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 2019. 
 
Es proposa: 
 
PRIMER. Aprovar el compte general del municipi de l’exercici 2019, que ha quedat 
complidament justificat. 
 
SEGON. Trametre el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a la 
Sindicatura de Comptes”. 
 
Aquest punt queda aprovat en obtenir 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). 
 
3. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball. 
 

“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
 
 
El dia 13 de març de 2015 el Ple municipal va aprovar la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
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Posteriorment mitjançant acord de Ple s’han aprovat dues modificacions de la Relació de 
llocs de treball inicial, una el dia 18 de setembre de 2015 i l’altra el 17 de febrer de 2017. 
 
Cal ajustar els llocs de treball de la brigada municipal a la realitat de les necessitats. A 
més la creació del lloc de treball d’arquitecte municipal és necessari per donar seguretat 
jurídica i professionalitat als expedients que es tramiten a l’àrea d’urbanisme.  
 
Per tot això l’alcalde proposa al ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
DISPOSICIÓ 
 
Primer.- Crear el lloc de treball d’Arquitecte/a municipal i aprovar la fitxa descriptiva del 
lloc de treball que s’annexa a aquesta proposta. La fitxa normativa corresponent a aquest 
lloc de treball tindrà la següent informació: 
 

Ordr
e 

Lloc Treball Lloc 
Tipu
s 

Punt
s 

Gru
p 

Nivel
l 

C.Específi
c 

Règi
m 

EST
R 

Tipu
s 

Jornad
a 

24 
ARQUITECT
E 

M 780 A1 26 19.908€ FUNC ETS DIF ORD 

 
Segon.- Crear un lloc de treball d’oficial de brigada, de forma que a la Relació de llocs de 
treball constin 2 oficials de brigada en comptes de 1. 
 
Tercer.- Eliminar un lloc de treball de peó de la brigada qualificat, de manera que en la 
Relació de llocs de treball constin 2 peons en comptes de 3. 
 
Quart.- Establir que aquesta modificació estarà condicionada a l’aprovació del Pressupost 
municipal. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als representants dels treballadors públics.  
 
Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler municipal d’edictes. 
 
Setè.- Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant 
dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o potestativament, per mitjà de 
recurs de reposició davant del ple, si bé els legitimats activament poden interposar 
qualsevol recurs ajustat a dret”. 
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Aquest punt queda aprovat en obtenir els vots necessaris. Voten a favor els regidors de 
LPS (5) i PSC (1). Voten en contra els regidors de JxLP (4). Abstenció d’ERC (1). 
 
4. Proposta d’aprovació de la modificació del pressupost prorrogat de l’Ajuntament 

de la Palma de Cervelló 2021. 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1/2021 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’ajuntament s’ha de tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant transferències de crèdit i 
majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als 
articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, 
o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement 
de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria 
simple. 

El Secretaria-interventor informa favorablement. 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2021,que inclou les següents 
modificacions: 

      
Modificació del pressupost de despeses 

Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Crèdits 
totals 
consignats Modificació 

130 12003 SOU BASE POLICIA 112.520,16 120.846,65 8.326,49 
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150 12005 SOU BASE BRIGADA 15.991,58 17.174,96 1.183,38 

231 12004 SOU BASE SERVEIS SOCIALS 7.803,96 8.381,45 577,49 

231 12101 
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SERVEIS 
SOCIALS 4.592,82 5.066,63 473,81 

231 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 60.598,21 67.082,48 6.484,27 

3321 13000 RETRIBUCIONS LABORALS 100.088,58 107.495,13 7.406,55 

922 12000 SOU BASE GRUP A1 14.442,72 39.261,48 24.818,76 

922 12100 
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 
ADMINISTRACIÓ 71.132,41 76.396,21 5.263,80 

922 12101 
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 
ADMINISTRACIÓ 86.742,06 93.160,97 6.418,91 

922 16000 SEGURETAT SOCIAL 400.020,72 433.622,25 33.601,53 

920 20201 LLOGUER MAGATZEM C/PIRINEU 5.808,00 1.452,00 -4.356,00 

170 21001 MEDI AMBIENT 2.500,00 500,00 -2.000,00 

170 22114 RECOLLIDA ANIMALS CARRER 14.310,00 10.000,00 -4.310,00 

150 22706 Estudis i treballs tècnics. URBANISME 25.000,00 35.000,00 10.000,00 

171 22709 JARDINERIA 20.150,00 5.000,00 -15.150,00 

340 22715 CONTRACTE GESTIO POLIESPORTIU 231.715,00 196.639,00 -35.076,00 

231 22735 TRANSPORT ADAPTAT 1.000,00 0,00 -1.000,00 

011 31000 INTERESSOS PRESTECS 24.338,58 20.552,10 -3.786,48 

231 48002 SUBVENCIO  A L'ENTITAT: FAREM 144,00 360,00 216,00 

231 48003 SUBVENCIO  A L'ENTITAT : CEOBALL 5.000,00 0,00 -5.000,00 

334 48004 
SUBVENCIO  A L'ENTITAT : ALIANÇA 
PALMARENCA 1.140,00 5.700,00 4.560,00 

334 48005 SUBVENIO  A L'ENTITAT : LA GRALLA 700,00 1.750,00 1.050,00 

334 48011 SUBVENCIO  A L'ENTITAT: BANC DEL TEMPS 100,00 250,00 150,00 

233 48012 
SUBVENCIO  A L'ENTITAT: MUNTANYISME I 
ACTIVITATS INFANTILS 520,00 1.300,00 780,00 

233 48013 
SUBVENCIO  A L'ENTITAT: ASSOCIACIO DE 
JOVES 1.600,00 4.000,00 2.400,00 

232 48014 
SUBVENCIO  A L'ENTITAT: ASSOCIACIO GENT 
GRAN 340,00 850,00 510,00 

334 48015 SUBVENCIO  A L'ENTITAT: CLUB VOLEI 600,00 1.500,00 900,00 

341 48016 
SUBVENCIO A L'ENTITAT: UNIO ESPORTIVA LA 
PALMA 1.820,00 4.555,00 2.735,00 

341 48018 
SUBVENCIO ASSOCIACIO ESPORTIVA 
BASQUETBOL LA PALMA 480,00 1.200,00 720,00 

334 48020 
SUBVENCIO  A L'ENTITAT GRUP CANTAIRES 
LA PALMA DE CERVELLO 100,00 250,00 150,00 

231 48023 
SUBVENCIO A L'ENTITAT: CLUB DE PATINATGE 
LA PALMA 0,00 500,00 500,00 
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231 48091 AJUTS A FAMILIES: NECESSITATS BASIQUES 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 

231 48092 
AJUTS A FAMILIES:DESEMPARAMENT I MANCA 
DE RECURSOS URGENT 1.700,00 700,00 -1.000,00 

231 48093 
AJUTS A FAMILIES: MANTENIMENT HABITATGE 
HABITUAL 6.000,00 5.000,00 -1.000,00 

231 48094 
AJUTS A FAMILIES: SALUT I ATENCIO 
SANITARIA 5.000,00 3.500,00 -1.500,00 

231 48095 AJUTS A FAMILIES: DESPLAÇAMENTS 7.500,00 5.500,00 -2.000,00 

231 48096 AJUTS A FAMILIES: ATENCIO SOCIOEDUCATIVA 7.500,00 5.500,00 -2.000,00 

231 48097 
AJUTS A FAMILIES: SUPORT A LA INTEGRACIO 
SOCIOLABORAL 5.000,00 4.000,00 -1.000,00 

231 48098 AJUTS A FAMILIES: ATENCIO SOCIOEDUCATIVA 3.500,00 3.000,00 -500,00 

231 48099 SUBVENCIONS A FAMILIES: IMPOSTOS LOCALS 2.800,00 2.446,30 -353,70 

231 48100 AJUTS A FAMILIES COVID-19 25.000,00 22.300,00 -2.700,00 

231 48101 FONS CONTINGENCIA COVID-19 48.371,55 32.000,00 -16.371,55 

011 91100 
AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG DEL 
S.PUB. 244.495,19 218.345,30 -26.149,89 

133 61901 INVERSIÓ SERGURETAT VIÀRIA 0,00 16.027,62 16.027,62 

922 61902 INVERSIÓ PROTECCIÓ ACÚSUTICA 0,00 11.000,00 11.000,00 

    TOTAL     20.000,00 

      
Modificació del pressupost d'ingressos 

- 46101 SUBVENCIÓ DIBA SEGURETAT VIÀRIA 0,00 10.000,00 10.000,00 

- 46102 SUBVENCIÓ DIBA ADEQUACIÓ ACÚSTICA 0,00 10.000,00 10.000,00 

    TOTAL     20.000,00 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de 
les partides que s’han indicat”. 

 
Aquest punt queda aprovat en obtenir 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). 
 
5. Moció presentada per JxLp per obrir un procés de participació per decidir si cal 

renunciar a inversions en el poble en els propers 10 anys per pagar el deute amb 
Cervelló. 

 

“MOCIÓ: PROPOSTA PER OBRIR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR SI CAL RENUNCIAR A 

INVERSIONS EN EL POBLE EN ELS PROPERS 10 ANYS PER PAGAR EL DEUTE AMB CERVELLÓ 
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El govern de La Palma vol congelar les inversions al poble fins el 2031. Sí, tota una dècada. Potser 

la més important que viurem en aquest segle, després d’una pandèmia i amb la impossibilitat de 

poder invertir en el nostre poble.  

Justifica aquesta decisió com a única opció per a poder pagar el deute que s’arrossega amb 

Cervelló, des del procés de segregació. 

Quin és el posicionament de Junts per La Palma? 

En el Més a Prop del passat mes d’Abril del 2021 deiem que potser el govern de La Palma esperava 

fer inversions al poble per el 2023, any d’eleccions municipals. No obstant, ens vam quedar curts. 

Creiem que la decisió de LIMITAR LES INVERSIONS A LA PALMA DURANT MÉS DE 10 ANYS és una 

decisió important per a que els palmarencs i palmarenques puguin participar i donar la seva 

opinió. 

Després de 23 anys des de la segregació i un procés judicial, al 2019 es va concloure amb una 

sentència ferma que obligava a La Palma a pagar a Cervelló la quantitat de 704.657,51 euros. En 

aquests darrers dos anys no ens han comunicat res per part del Govern ni convocat a cap reunió 

de la Comissió de Segregació. La darrera comissió va ser convocada al desembre del 2015. 

El passat 16 d’abril del 2021 ens van reunir per comunicar quina és la proposta que tenien per a 

liquidar aquest deute amb Cervelló. La proposta del govern és renunciar al 85% de les inversions 

que puguin venir des de la l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que anirien a Cervelló. Això 

suposaria menys inversió els propers 10 ANYS. 

No obstant, des de Junts per La Palma creiem que, com tot a la vida, no és blanc o negre. Per això, 

vam plantejar altres opcions que caldria ser analitzades i valorar si poden ser més convenients per 

a La Palma, com ara: 

- Enlloc de prescindir d’inversions, intentar reduir el capítol de despesa corrent, intentant 

optimitzar els recursos.  Però el govern l’ha descartat. 

- També, es podria explotar altres vies de financiació amb altres organismes (Institut Català 

de Finances,...) que no hipotequessin a La Palma limitant les inversions en els propers 10 

anys. Però el govern tampoc no la vol explorar. 



 

    
  

 

 

CODI DE L’EXPEDIENT: 438  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_438_SESSIO PLE ORDINARI 14 DE MAIG DE 
2021 

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

En aquesta reunió vam manifestar que erem del parer d’obrir un procés participatiu a tot el poble 

per a que tothom que ho volgués pogués manifestar la seva opinió sobre quina era la millor 

manera de complir aquesta Sentència. 

El govern es va manifestar contrari a aquesta opció, verbalitzant que no hi havia temps i que la 

gent votava cada 4 anys per a que els polítics prenguessin decisions. 

 

ANTECEDENTS: 

La Palma de Cervelló va esdevenir municipi independent durant els anys de la segona República. 

L’ajuntament de la Palma d’aquells anys, va prendre les decisions pròpies que li corresponien, sota 

la direcció del seu primer Alcalde, el Sr. Pascual Ollé. La dictadura del General Franco va anular 

tots els decrets de la Generalitat i, en conseqüència va obligar la Palma a esdevenir de nou, part 

integrant del municipi de Cervelló. A partir de les primeres eleccions municipals que van produir-

se sobre la base de la Constitució Espanyola del 1978, va renéixer el desig de recuperar el municipi, 

que la dictadura ens havia manllevat.  

A principis de la dècada dels anys 80, va constituir-se la Comissió Promotora per a la Segregació 

de la Palma, que va anar treballant tant en l’obtenció de documentació com en la recerca de 

consensos, tant institucionals com de ciutadania, perquè la Palma pogués aspirar a recuperar 

legítimament, tot allò que la dictadura li va manllevar.  

L’any 1991, va convocar-se un referèndum de participació ciutadana, per polsar l’opinió sobre el 

desig de les veïnes i els veïns de la Palma, sobre la seva voluntat d’esdevenir un municipi 

independent. Amb més del 80% de la participació del cens, un 90% va votar favorablement a la 

segregació de la Palma del municipi de Cervelló.  

La participació ciutadana, al costat de la Comissió Promotora per a la Segregació de la Palma, va 

ajudar a establir les bases per assolir la segregació de la Palma, i el 21 de juliol de  1998, va 

aprovar-se el Decret de la Generalitat de Catalunya, pel que es creava, a partir del procés de 

segregació, el municipi de la Palma de Cervelló  .  Aquestes bases, establien, entre d’altres, 

l’obligació de constituir entre ambdós ajuntaments, una Comissió  Mixta de traspassos que 

acordaria els termes del repartiment patrimonial entre els dos municipis, així com el funcionament 

de les concessions i altres aspectes comuns.  
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Des del primer consistori electe, va crear-se la Comissió Mixta de Traspassos per a abordar la 

divisió patrimonial. L’evolució de la inactivitat de la Comissió Mixta de Traspassos va generar 

diverses demandes per part del municipi de Cervelló per reclamar judicialment, allò que ells 

pretenien obtenir de la segregació municipal. Finalment, el conflicte va entrar en seu judicial, fins 

que al final d’un llarg recorregut, l’any 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va 

sentenciar que la Palma havia de pagar un total de 704.657,51 € a l’Ajuntament de Cervelló, en 

concepte de divisió patrimonial.  

SITUACIÓ ACTUAL 

Entre la fermesa de la sentència del 2019 i el moment actual, no consten actes documentats que 

donin testimoni de la voluntat del govern municipal de la Palma, per complir-la o per buscar la 

forma menys lesiva per al nostre municipi que permetin fer-li front.  

El passat dimarts, 27 d’abril, l’Alcalde de la Palma va convocar una Comissió Informativa Especial 

sobre el procés de segregació per aprovar, si s’esqueia, elevar al ple municipal una proposta per 

al compliment de la sentència.  

Aquesta proposta consisteix, a grans trets a pagar el deute de la Palma amb Cervelló, a travès 

d’inversions que l’àrea Metropolitana faria a la Palma, i que amb aquest acord de compliment, es 

farien al municipi de Cervelló. Concretament, dels 295.000€ que l’Àrea Metropolitana destina de 

forma previsible al municipi de la Palma, cada 4 anys, 250.000€, és a dir un 85% d’aquests 

recursos, anirien directament, en forma d’inversions, al municipi de Cervelló. Aquest mecanisme 

es repetiria durant els mandats 2023-2027 i 2027-2031. Aquests 3 mandats pagarien a Cervelló, a 

través de les inversions de l’Àrea Metropolitana, el muntant total de 704.000€, així com els 

interessos, fins a assolir la xifra neta total de 756.000€ en 12 anys.  

Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots favorables de La Palma Sempre i el PSC, amb 

l’abstenció d’Esquerra Republicana i amb el vot negatiu de Junts per la Palma.  

I ARA QUÈ? 

L’aprovació d’aquesta proposta en comissió informativa especial de segregació comporta que en 

el proper ple del més de maig, s’elevarà al ple aquesta proposta per a la seva aprovació i donar 

compliment així a aquesta sentència. 
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Junts per La Palma considerem que el nostre poble no està en disposició de renunciar a un total 

de més de 756.000€ en inversions en 10 anys i que, amb els suports institucionals necessaris, cal 

explorar a fons la possibilitat d’un crèdit a 30 o a 40 anys, de l’Institut Català de Finances o d’altres 

institucions a un 0% d’interès que tingui un impacte pressupostari mínim i clarament assumible 

pel nostre ajuntament.  

Així mateix, constatem que malgrat la situació de pandèmia que evidentment ha transformat tota 

l’activitat de les administracions i dels particulars, no consta des del 2019, cap intent concret per 

a complir la sentència de forma raonable per al nostre municipi.  

I, finalment, segurament la part més important, rau en l’essència d’aquest procés de segregació i 

en la seva culminació. Aquest ha estat des del seu inici, un procés de participació ciutadana: que 

ha nascut de la ciutadania i que gràcies a la ciutadania i a les seves institucions, ha assolit la 

independència municipal. Ara, quan el preu de la llibertat, segurament de forma injusta, però des 

de l’autoritat judicial, ha estat xifrat en 704.657,51 €, cal que també la ciutadania pugui escollir la 

manera menys lesiva de complir amb aquesta sentència.  

Addicionalment, la democràcia. Al segle XXI, ja no és de base representativa sinó de base 

participativa. Això significa que si fins al segle XX, la ciutadania escollia la seva representació 

política perquè prengués les decisions en nom i en representació de la ciutadania, al segle XXI, 

aquelles decisions importants de transcendència per a una comunitat política, com ho és la del 

municipi de la Palma, han de ser consultades perquè l’opinió ciutadana tingui un pes determinant 

en la decisió que finalment s’apliqui.  

Si els pressupostos participatius, els Plans d’ordenació Urbanística i les decisions sobre l’ordenació 

urbana, avui formen part dels processos participatius ordinaris dels municipis moderns, no seria 

concebible que en un tema tant important com el relatiu a la culminació del procés de la 

segregació municipal, la ciutadania no hi tingués el paper rellevant i determinant que es mereix.  

Per això, per tots els antecedents històrics, per l’evolució del conflicte judicial, per la proposta de 

compliment que se’n fa i per les consideracions polítiques exposades en aquesta moció, el Grup 

municipal de Junts per la Palma proposa al plenari, l’adopció dels següents  

ACORDS   

PRIMER. Retirar la proposta d’acord sobre la proposta de compliment de la sentència, com a 

màxim, fins a desembre d’enguany.  
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SEGON. Crear, en el període d’una setmana, la comissió redactora de les bases del procés de 

participació ciutadana. Aquesta comissió estarà constituïda per persones amb qualificacions 

tècniques que avalin la seva competència i neutralitat i haurà de ser ratificada per 2/3 parts de la 

Comissió especial informativa de la segregació municipal.  

TERCER. En el període improrrogable de 2 mesos, es convocarà una reunió informativa oberta al 

poble, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, per tal d’explicar la situació resultant de 

la sentència sobre el procés de segregació i sobre les alternatives disponibles.  

QUART. Una vegada realitzada la consulta ciutadana, la Comissió Especial informativa del procés 

de Segregació elaborarà un informe preceptiu i no vinculant, sobre la decisió de compliment que 

s’elevarà al ple municipal. 

CINQUÉ. El ple municipal, haurà adoptat la decisió sobre la forma de complir la sentència judicial 

que obliga la Palma a pagar 704.567,51€ a l’Ajuntament de Cervelló, abans del 31 de desembre 

de 2021.  

SISÈ. Donar coneixement d’aquests acords i d’aquesta moció, a l’Ajuntament de Cervelló, al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del 

Parlament i a totes les entitats del municipi”.  

 
Aquest punt no queda aprovat atès que no obté els vots necessaris. Voten a favor els 
regidors de JxLP (4) i d’ERC (1). Vota en contra els regidors de LPS (5) i PSC (1). 
 
6. Moció presentada pels grups municipals de LPS, JxLP i el PSC de suport al 

dictamen del Consell de la gent gran del Baix Llobregat. 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX 
LLOBREGAT 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 com a òrgan de 
consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis socials 
relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
 
Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, dictàmens, 
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin el 
col·lectiu de persones grans. 
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Atès que durant el 2019 el Consell Consultiu han elaborat dictamen “La vida de les persones grans importa”. 
 
Atès que aquest dictamen que van ser aprovat per l’assemblea anual del Consell Consultiu, que es celebrà 
el passat 10 de desembre, i proposat per a la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i posteriorment 
pels ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que el dictamen recull importants reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat i expressa 
un posicionament clar front l’edatisme i la vulneració de humans de les persones grans, especialment durant 
la pandèmia. 
 
Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contempla aquest dictamen, el conjunt de delegades 
i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments 
de la comarca. 
 
Per tot això, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat proposa al Ple del Consell Comarcal 
l’aprovació dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, aprovat pel Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat”. 
 
 
Aquest punt queda aprovat en obtenir els vots necessaris. Voten a favor els regidors de 
LPS (5), JxLP (4) i PSC (1). Abstenció del regidor d’ERC (1). 
 
7. Precs i preguntes 
 
Els que consten en la gravació del ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 23:36, l’alcalde aixeca la sessió, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
 


