ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2021
A la Palma de Cervelló, el dia 9 de juliol de 2021, a les 18.35, 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 de les festes locals per a l’any 2022.
2. Proposta d’aprovació del Conveni transaccional per a l’execució de la sentència
número 92/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló per l’encàrrec de la gestió del
servei públic de subministrament domiciliari d’aigua potable als habitatges de
“Can Aristot” de la Palma de Cervelló.
4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló per a la gestió de la canonada en
alta compartida.
5. Precs i preguntes
1. Proposta d’aprovació de les festes locals per a l’any 2022
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES
LOCALS PER A L’ANY 2022
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de proposta de
preparació de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2022 a Catalunya.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals
retribuïdes i no recuperables, 2 tindran caràcter local, i atès que el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, estableix que les 2 festes locals seran fixades per ordre del conseller
d’Empresa i Treball a proposta dels municipis respectius.
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Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que l’acord
de l’Ajuntament que proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya com a festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2022 al
municipi de la Palma de Cervelló els dies:

- Dia 24 de setembre, dissabte –Mare de Déu de la Mercè- Dia 26 de setembre, dilluns
Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat
de Catalunya”.
La proposta queda aprovada. Voten a favor els regidors de LPS (5) i del PSC (1). Voten
en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1).
2. Proposta d’aprovació del Conveni transaccional per a l’execució de la
sentència número 92/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
“Proposta d’aprovació del conveni transaccional donar compliment a la Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 92/2019, de 14 de febrer de
2019.
Cal procedir a executar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
número 92/2019, de 14 de febrer de 2019, per la qual cosa s’ha arribat a un acord
transaccional que és el següent:
CONVENI TRANSACCIONAL PER L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚMERO
92/2019 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
Cervelló, Setembre de 2021
REUNITS
a) Per una banda, El Sr. Xavier González Alemany, amb DNI 35.056.274L, alcaldepresident de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.
b) Per l’altra banda, el Sr. José Ignacio Aparicio, amb DNI 46.560.077G alcaldepresident de l’Ajuntament de Cervelló.
Ambdues parts es reconeixen la mútua capacitat per a subscriure el present conveni i
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MANIFESTEN
I.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat, la següent sentència:
“Sentència número 92/2019: HEM RESOLT
Primer.- Estimar parcialment el recurs interposat per la representació́ de l'Ajuntament de
la Palma de Cervelló́ , tot anul·lant la resolució́ impugnada en allò̀ que es refereix a
liquidació́ de aprovada a càrrec de l'Ajuntament recurrent, liquidació́ que s'estableix en
la quantitat de 704.657,51 euros, i desestimar el recurs en la resta.
Segon.- No efectuar pronunciament sobre les costes processals”.
II.- Es voluntat de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló efectuar el compliment de la
Sentència, però al mateix temps causar el menor impacte possible en els seu serveis
municipals, per la qual cosa està disposada a pactar amb l’Ajuntament de Cervelló unes
condicions que siguin satisfactòries per ambdues corporacions.
III.- Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprova quadriennalment el PACTE
(Programa d’actuacions de cohesió territorial) dins del Pla Metropolità d’inversions. En el
marc d’aquest pla l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló tenen
consignada una quantitat determinada de diners per finançar inversions. Actualment,
està vigent el PACTE corresponen al període 2020-2023. Estan pendent d’aprovació els
PACTES dels períodes 2023-2027 i 2027-2031.
IV.- Que és interès d’ambdós Ajuntaments arribar a un acord de pagament que es
materialitzi mitjançant els següents

PACTES:
PRIMER.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló sol·licitarà a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que destini part dels fons destinats a inversions de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló a l’Ajuntament de Cervelló, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la
signatura del conveni, per al primer període, i des de l’aprovació per part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona del Pla metropolità d’inversions pels períodes 2023-2027 i
2027-2031. S’adjunta com annex 1 el model d’acord de renúncia i cessió de part del
PACTE a favor de l’Ajuntament de Cervelló i el model d’acceptació de la cessió per part
de l’Ajuntament de Cervelló.
Aquesta sol·licitud es farà de forma que es puguin efectuar els pagaments durant els
períodes i els imports que figuren en el següent quadre d’amortitzacions:
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Període

import

2021-2023

250.000,00

2023-2027

250.000,00

2027-2031

204.657,51

En cas que l’Àrea Metropolitana de Barcelona no accepti la cessió a favor de
l’Ajuntament de Cervelló o no aprovi el Pla Metropolità d’inversions, o programa similar,
el conveni quedarà automàticament sense efectes i l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló quedarà obligat al pagament del capital pendent en el termini de 2 mesos des
de que s’hagi posat de manifest tal circumstància, més l’interès corresponent a l’import
pendent de pagament.
En relació al càlcul d’interessos, la meritació tindrà lloc en el moment que l’Ajuntament
de la Palma de Cervelló posi a disposició de l’Ajuntament de Cervelló els fons
corresponents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La data de venciment serà el dia
30 del mes en que es produeix aquesta disposició, excepte la relativa al primer període
que serà el 2 de gener. Així doncs, i tenint en compte l’interès legal del diner a la data
de signatura, queda el següent càlcul d’interessos a efectes merament indicatius:

Data inici
(dies a quo)

Data final
(dies ad quem)

interès
legal
[2]

704.657,51
€

1/3/2019
[1]

1/10/2021

3%

54.731,62 €

2/1/2022

454.657,51
€

2/10/2021

15/3/2023

3%

19.768,26 €

30/3/202
3

24.558,90 €

30/3/202
7

Capital
Primer
períod
e
Segon
períod
e
Tercer
períod
e

204.657,51
€

16/3/2023

Total

15/3/2027

3%

interessos
meritats

Data de
pagamen
t

99.058,78 €

[1] Data en aplicació de l’article 106.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
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[2] Aquest quadre d’amortitzacions és a efecte merament informatiu, doncs al càlcul dels
interessos a cada període de pagament dels mateixos, se li aplicarà el tipus d’interès
legal del diner que correspongui a la data de disposició efectiva del capital pendent a
favor de l’Ajuntament de Cervelló.
SEGON.- L’Ajuntament de la Palma en qualsevol moment podrà efectuar la liquidació
avançada del deute pendent o efectuar pagaments a compte de l’import principal,
aplicant-se a aquest pagaments avançats l’interès legal del diner meritat fins al moment
del pagament efectiu.
TERCER.- En cas de produir-se qualsevol incompliment del pagament en els períodes
indicats al pacte PRIMER d’aquest conveni, l’Ajuntament de Cervelló podrà instar
l’execució forçosa de les quantitats totals pendents, donant per resolt el present conveni
i aplicant els interessos legals corresponents als dits imports pendents.
QUART.- Ambdues parts, de mutu acord, acorden que presentaran a través de les
seves representacions processals respectives, un escrit conjunt davant del Tribunal
competent per a l’execució de la Sentència, de conformitat amb l’article 77 de la Llei de
la Jurisdicció Contenciós Administrativa, als efectes de que sigui homologat com a
conveni de condicions de satisfacció, compliment i execució de la Sentència.
I COM A PROVA DE CONFORMITAT, ambdues parts signen el present conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data a dalt indicats.
Es proposa al ple l’adopció els següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni transaccional i autoritzar a l’Alcalde a la seva signatura.
Segon.- Notificar als interessats els presents acords i fer arribat a l’òrgan judicial
corresponent el conveni per la seva convalidació”.
La proposta queda aprovada. Voten a favor els regidors de LPS (5) i del PSC (1). Voten
en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1).
3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló per l’encàrrec de la gestió del
servei públic de subministrament domiciliari d’aigua potable als habitatges de
“Can Aristot” de la Palma de Cervelló.

“PROPOSA DE L’ALCALDE AL PLE SOBRE EL CONVENI DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
L’AIGUA A “CAN ARISTOT”
Vist l’esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i
l’Ajuntament de Cervelló, per l’encàrrec de la gestió del servei públic de subministrament
domiciliari d’aigua potable als habitatges de “Can Aristot” de la Palma de Cervelló.
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Atesa la Memòria valorada per la regulació de la xarxa d’abastament d’aigua potable
per al nou sector de les cases d’Aristot, al terme municipal de Cervelló, de juny de 2020.
Es proposa:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Palma de Cervelló
i l’Ajuntament de Cervelló, per l’encàrrec de la gestió del servei públic de
subministrament domiciliari d’aigua potable als habitatges de “Can Aristot” de la Palma
de Cervelló, que figura a l’expedient.
SEGON. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Cervelló, a l’empresa
subministradora d’aigua potable i als interessats”.
La proposta queda aprovada. Voten a favor els regidors de LPS (5) i del PSC (1). Voten
en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1).
4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Cervelló per a la gestió de la canonada en
alta compartida.

“PROPOSTA DE L’ALCALDE AL PLE SOBRE EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ PER LA GESTIÓ DE LA CANONADA EN ALTA COMPARTIDA

Vist l’esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i
l’Ajuntament de Cervelló per la gestió de la canonada en alta compartida que consta a
l’expedient.
Es proposa:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Palma de Cervelló
i l’Ajuntament de Cervelló per la gestió de la canonada en alta compartida, que figura a
l’expedient.
SEGON. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Cervelló”.
La proposta queda aprovada. Voten a favor els regidors de LPS (5) i del PSC (1). Voten
en contra els regidors de JxLP (4) i d’ERC (1).
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5. Precs i preguntes
Els que consten en la gravació del ple.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21:45, l’alcalde aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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