
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 8 DE JULIOL DE 2022 
 
A l’hora prevista comença amb el ple amb l’absència de la senyora secretaria per baixa 
i amb l’Anna Batlle que farà les funcions de secretària. 
El primer punt és l’aprovació padró xifra resultant de la gestió del padró municipal a data 
d’1 de gener de 2022. La xifra del padró és de 3026 habitants. Junts per la Palma 
manifesta que la gent marxa del poble perquè no es fa habitatge nou. El punt s’aprova 
per majoria, tots els grups voten a favor. 
El següent punt és l’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2023. L’alcalde 
proposa el 5 de juny i 25 de setembre. ERC i Junts creuen que s’haurien de respectar 
més les festes locals i no fer les de Barcelona per no perdre la identitat. PSC, vota a favor. 
ERC, abstenció, Junts per la Palma, en contra i LPS, a favor. S’aprova el calendari. 
El tercer punt és l’aprovació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de 
l’activitat econòmica desenvolupada per l’Associació de muntanyisme i activitats 
infantils de la Palma de Cervelló (MAILP). Es proposa que aquesta entitat, considerada 
d’especial interès pel municipi, tingui una bonificació del 95% sobre l’IBI. Junts per la 
Palma diu que l‘espai que ocupa l’entitat està com a habitatge i que per això no hi està 
d’acord. PSC, ERC i LPS voten a favor i Junts en contra. S’aprova el punt. 
El quart punt és aprovació del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 
de la Palma de Cervelló. La Palma, al ser un poble que pot té riscos d’incendis, 
inundacions o sísmics, fins i tot signa un document per unificar tots els plans de protecció 
civil. Junts per la Palma votaran en contra perquè creuen que el document està signat 
de fa temps i arriba tard. Amb els vots a favor de PSC, ERC i LPS i els vots en contra de 
Junts, s’aprova aquest punt. 
El cinquè punt és l’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. l’alcalde explica que la Diputació va modificant alguns punts de l’acord. El 
punt més important és la delegació de taxes de llicències urbanístiques i altres taxes que 
fins ara no estava delegada amb la Diputació pel que fa referència a la via executiva. El 
PSC alaba aquest punt, mentre que ERC no opina. Junts pregunten si això porta alguna 
despesa pel municipi. El punt s’aprova amb els vots favorables de tots els grups polítics. 
El següent punt és la dació de comptes de decrets amb caràcter generalitzat i el setè 
punt és la dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local aprovades. L’alcalde 
explica els decrets aprovats. ERC diu que ell no té accés a la informació. Junts diuen que 
hi ha decrets aprovats que després no s’han dut a terme. 
Degut a un error administratiu el punt vuitè no es va posar en l’ordre del dia i per aquest 
motiu es vota incorporar-lo. Tots els grups voten a favor, tot i així, ERC i Junts es queixen 
que això ja ha passat altres vegades. 
Sense més comença el torn de precs i preguntes. 


