
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
En aquest ple han excusat la seva absència les regidores Míriam Díez i Laura Prieto de 
Junts per la Palma. 
El ple comença amb cert retard ja que hi ha un punt que s’ha entrat a última hora i els 
regidors no han tingut temps de llegir-lo, per tant es vota la inclusió per via d’urgència 
d’aquest punt que és: ratificar l’acord amb la representació sindical del personal 
funcionari i laboral. S’aprova amb els vots de PSC, ERC i LPS. Junts voten en contra. 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de les actes del 26 de maig i del 9 de 
setembre. Junts per la Palma vol que consti en acta que ells han hagut de fer dues 
esmenes i que per fi s’ha arreglat. El punt s’aprova amb els vots a favor de PSC i LPS, el 
vot en contra d’ERC i l’abstenció de Junts per la Palma. 
Es passa al punt següent que és l’aprovació provisional de modificació de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs municipals. L’alcalde aclareix que no hi ha cap increment 
en les taxes i el que es modifica son qüestions tècniques, legals i jurídiques. ERC proposa 
de congelar l’IBI a com estava l’any anterior, no gravar igual els vehicles que contaminen 
als que no contaminen i no apujar el mínim per obres privades, si el govern admet això 
aprovaria les modificacions. L’alcalde li respon que aquests canvis no es poden fer ja que 
l’ajuntament està en un pla de sanejament de 3 o 4 anys. Junts diu que votarà en contra 
perquè no estan d’acord amb la reducció de bonificacions dels impostos de vehicles 
contaminants. El punt s’acaba aprovant amb els vots a favor del PSC i LPS i en contra 
d’ERC i Junts. 
El punt següent és la proposta d’acord de la modificació del crèdit núm. 07/2022 del 
pressupost. Consisteix en reduir un import d’una partida del grup 2 i passar-la a inversió 
esportiva. Junts vols saber quina és exactament la inversió, però que votaran en contra 
perquè no comparteixen els criteris del pressupost. El punt, però, s’aprova amb els vots 
favorables del PSC i LPS i en contra d’ERC i Junts. 
El 4t punt és l’aprovació de delegació de funcions recaptatòries de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló a favor de la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària. Clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació i refosa 
de documents. Bàsicament, diu l’alcalde, és aprovar les petites modificacions que 
proposa la Diputació de tant en tant més aviat de caire jurídic. El punt s’aprova per 
unanimitat.  
En aquest moment es posa sobre la taula el punt que s’ha aprovat incloure al principi 
del ple: Ratificar l’acord amb la representació sindical del personal funcionari i laboral. 
L’alcalde explica breument que això ve del govern central que va aprovar una llei per tal 
de reduir el nombre d’interinitat als ajuntaments. S’ha d’obrir un procés de mèrits, obert 
a tothom, però que és més amable pels interins. ERC diu que no està d’acord en la 
valoració que proposa l’Ajuntament, creu que hi ha forces errors. L’alcalde li respon que 
aquesta proposta ve amb un informe de la Diputació de Barcelona i ratificada pels 
sindicats. Junts diu que està totalment d’acord amb la posició d’ERC, que la valoració no 
és equitativa i que sembla que estigui fet a mida de les places. L’alcalde diu que aquesta 
llei d’estabilització és per a tots els ajuntaments. PSC i LPS voten a favor, ERC i Junts 
voten en contra, per tant s’aprova el punt. 
El següent punt és la donació de comptes de decrets amb caràcter generalitzat. Són els 
decrets que hi ha hagut des de l’últim ple. En total són 87 decrets. Junts li fa preguntes 
sobres 3 decrets que l’alcalde respon.  



El punt següent és la donació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 
aprovades. En aquest cas hi ha 5 juntes de govern. Junts diu que falta una acta d’una 
junta de govern que ells ja havien reclamat i a més a més, demana explicació a algunes 
actes, bàsicament referent a subvencions que, segons ells, s’han deixat perdre. 
El vuitè punt de l’ordre del dia és la moció per implementar un aparcament Pit & Stop a la 
Palma de Cervelló, presentada per ERC i que ells mateixos han retirat. 
El següent és la moció per la millora del servei de correus al municipi de la Palma de Cervelló 
presentada per Junts pe la Palma. Diuen que segons la llei els usuaris de correus tenen dret a un 
servei de qualitat que a la Palma no es compleix i per això proposen denunciar davant la 
Generalitat i l’administració de l’estat l’incompliment del servei i notificar l’acord del plenari a 
la Delegació del Govern i a la Sociedad Estatal de Correus y Telégrafos, S.A. així com a tota la 
ciutadania de la Palma. El representant del PSC troba molt adient la moció. El representant d’ERC 
diu que l’ajuntament cobra impostos per tenir millors serveis i el que hauria de fer és intentar 
que aquest servei millori. L’alcalde diu que el funcionament d’aquest servei no depèn de 
l’ajuntament. La moció s’aprova per unanimitat. 
Tot seguit comença el torn de precs i preguntes dels regidors. 


