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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5  DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 D’ABRIL DE 2015 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 d’abril de 2015, a les 20 hores, 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 
Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, 
Judith Rubio, Josep M. Llop, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Ma. Carmen Sáenz-
Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de les actes anteriors: 
 

Ple extraordinari número 3, 20 de febrer de 2015 
Ple ordinari número 4, 13 de març de 2015 
 

2. Proposta a adoptar pel Ple municipal per tal d’ampliar la delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona 

 
3. Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per 

a l’exercici 2015 i següents 
 
4. Proposta a adoptar pel Ple municipal per tal de sol·licitar l’adhesió al pacte 

industrial de la regió metropolitana de Barcelona 
 
5. Proposta d’acord a adoptar pel Ple municipal per tal d’aprovar el Pla Local de 

Joventut 2015-2018 
 

1. Aprovació de les actes anteriors: 
 

Es deixen totes sobre la taula per unanimitat. 

 

2.  Proposta a adoptar pel Ple municipal per tal d’ampliar la delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona 
 

“PROPOSTA A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ 
DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
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. 
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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 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 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: 
 

- Sancions administratives. 
- Execucions subsidiàries 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 

 
 
SEGON .- 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. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a 
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d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris 
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  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 gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
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 gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
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.  
 
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, el president 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: 
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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 a dins 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 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 previstos en la Llei 11/2007, de 

22 de juny, 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 seu l'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.  
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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. Nomenament al seu càrrec del 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 gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada a 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 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.  Son 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.  
 

CINQUÈ.- Revocar la delegació que aquest Ajuntament va realitzar en l’OGT relativa a la 
potestat sancionadora relativa a la gestió de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana.  
  
SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per 
la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions 
especificades. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les 
delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, 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.”  
 
Votació: Aprovat per unanimitat. 

 

3.  Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per 
a l’exercici 2015 i següents 
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“PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES 
D’URGÈNCIA SOCIAL PER A L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS 
 
L’article 6.4 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Econòmiques de Caràcter 
Social, estableix que les Entitats Locals tenen capacitat per establir prestacions 
econòmiques d’urgència social, d’acord amb les competències que els corresponen en 
matèria d’assistència social primària.    
 
L’equip de govern té la voluntat d’establir aquestes prestacions per tal de garantir la 
subsistència econòmica i facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans 
amb aquest Ajuntament. 
 
Segons el que disposa l’article 30 de la referida Llei 13/2006, de 27 de juliol, les prestacions 
econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre, entre altres, necessitats puntuals 
de subsistència, i concretament l’alimentació, la vestimenta i l’allotjament.  
 
La mateixa Llei 13/2006, en el seu article 30.3, estableix que les situacions d’urgència social 
són valorades pels serveis socials d’atenció primària de les entitats locals.  
 
Per tot el que precedeix, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Establir les següents prestacions econòmiques d’urgència social: 
 
1.- AJUTS AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) 
 
Es concedirà un ajut sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles en relació al 
domicili d’empadronament de la persona física sobre la qual recau l’obligació de pagar 
l’impost, ja sigui per tenir la condició de contribuent, ja sigui perquè se li repercuteix per raó 
de la legislació d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius a l’habitatge, i 
que es trobi en alguna de les següents situacions: 
 
Per a persones en situació d’atur: 
 
- 50 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona s’integra en 

una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i tenen dret 
al subsidi corresponent, sense rebre cap altra renda. 
 

- 100 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona s’integra en 
una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació d’atur i no tenen 
dret al subsidi corresponent, ni a cap altra renda. En cas que també sigui beneficiari de 
la bonificació prevista a l’article 5.3 de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns 
Immobles (bonificació del 25 % per a famílies nombroses), l’ajut serà del 75 % de la 
mateixa quota. 

 
No es computaran, a efectes d’aquest ajut, els membres de la unitat familiar que estiguin 
estudiant o en alguna situació anàloga.  
 
No es concediran aquests ajuts a persones integrades en una unitat familiar en la qual la 
renda disponible de l’any anterior a la sol·licitud sigui superior a 12.600,00 euros. 
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
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- Certificat d’inscripció als serveis públics d’ocupació amb una antiguitat superior a 2 
mesos.  

- Si és el cas, certificat negatiu de la Seguretat Social conforme no es té dret a cap 
prestació.  

- Declaració jurada de no percebre cap altra renda llevat de la prestació per atur. 
- Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI. 
- Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost.  
- En cas de ser estudiant cal acreditar-ho mitjançant el certificat del centre on es cursen 

els estudis.  
- Declaració IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat familiar 

o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària. 
- Volant històric de convivència 
  
Per a famílies monoparentals 
 
- 25 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles als titulars de família 

monoparental 
 

Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 
- Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya 
- Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI 
- Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost. 
- Volant històric de convivència 
 
 Aquest ajut podrà ser compatible amb d’altres que es preveuen en aquest acord. 
 
 
Per a famílies nombroses amb contracte de lloguer 
 
- 25 % de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles als titulars de família 

nombrosa que per raó del contracte de lloguer hagin d’assumir l’IBI. 
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 
- Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya 
- Contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost 
- Volant històric de convivència 
 
 
2. AJUTS AL PAGAMENT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
 
Es concedirà un ajut equivalent al 50 % de la quota de la taxa d’escombraries en relació al 
domicili d’empadronament al llogater sempre que se li repercuteixi el rebut per raó de la 
legislació d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius a l’habitatge, i que es 
trobi en alguna de les següents situacions: 
  

- Persona major de 65 anys 
- Pensionista 
- Títol de família nombrosa  
- Títol de família monoparental  
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- Persona amb grau de discapacitat reconegut de com a mínim el 60 %, sempre que la 
renda disponible de la unitat familiar de l’any anterior a la sol·licitud sigui inferior a 
12.600,00 euros anuals.  

 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 

- Document públic acreditatiu de l’edat, en cas de ser majors de 65 anys. 
- Resolució d’invalidesa i/o resolució de grau de discapacitat 
- Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya. 
- Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya. 
- Certificat emès per l’òrgan competent on consti el grau de minusvalidesa reconegut. 
- Contracte de lloguer, o altre document, on consti la repercussió en el llogater de la 

taxa. 
- Declaració IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat 

familiar o certificat negatiu. 
- Volant històric de convivència 

 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la bonificació, ho hauran de comunicar a l’Ajuntament per tal que es pugui 
liquidar la taxa. 
 
SEGON.- Totes les sol·licituds s’hauran de presentar durant l’any pressupostari i seran 
valorades periòdicament pels Serveis Socials i resoltes per acord de la Junta de Govern 
Local. 
 
El conjunt dels ajuts previstos en aquest acord, en unió a altres bonificacions, no podrà 
superar la quota líquida de l’impost corresponent. Aquests ajuts es concediran mentre hi 
hagi partida adequada i suficient en el corresponent pressupost de despeses.  
 
El pagament dels ajuts es realitzarà per compensació o devolució de les quantitats pagades 
com a tribut. 
 
TERCER.-  Publicar aquest acord al tauler d’edictes municipal, al web municipal i al Butlletí 
Oficial de la Província.” 
 
Intervencions: 

Francesc Cortés explica que es tracta de la revisió dels ajuts lligats als impostos. Ja fa un 
any que funcionen i ara es rectifiquen i milloren. Els ajuts van dirigits a famílies 
monoparentals, aturats, gent gran, etc. Es modifiquen els documents a aportar pels 
beneficiaris.  

J.M. Llop diu que no veu clar el tema que diu que es pagarà mentre hi hagi partida. Vol 
saber quin és l’escenari màxim. També vol saber on han anat a parar 10.000 euros de la 
Diputació de Barcelona per temes socials que s’han rebut recentment. Diu que fa mal d’ulls 
veure la convocatòria en període electoral. 

Francesc Cortés remarca que són uns ajuts que existeixen des de l’any 2014. Són ajuts que 
no s’han deixat de donar des que es van regular. Ara només se’n revisen les bases. La 
dotació pressupostària és suficient per fer front a les necessitats socials. Si fa falta 
s’ampliarà. Històricament LPS ha treballat per a les persones. No se’ls pot acusar 
d’electoralistes. 
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Votació: Aprovat per unanimitat. 

 
4.  Proposta a adoptar pel Ple municipal per tal de sol·licitar l’adhesió al pacte 
industrial de la regió metropolitana de Barcelona 
 
“PROPOSTA A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL DE SOL·LICITAR L’ADHESIÓ 
AL PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
 
Atès que el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació 
territorial, formada per administracions locals, organitzacions sindicals, empresarials i un 
ampli conjunt d’entitats i organismes vinculats al desenvolupament econòmic i a la promoció 
de l’ocupació i de la innovació, que va néixer a finals de 1997, amb la voluntat d’agrupar en 
un espai comú de debat i de treball els principals agents implicats en la dinàmica econòmica, 
la formació i l’ocupació a la regió metropolitana. 
Atès que l’objectiu del Pacte Industrial és buscar la implicació dels empresaris, els sindicats i 
el conjunt de la societat per recolzar les iniciatives emprenedores i potenciar el teixit 
productiu existent en la concentració industrial i de serveis de la regió metropolitana. 
Atès que el Pacte Industrial elabora treballs i fa propostes concretes en matèria de formació, 
activitat econòmica, mobilitat i innovació i que orienta la seva acció d’acord amb els principis 
de concertació entre administracions públiques i agents socials i econòmics del territori, per 
una banda, i de complementarietat amb altres iniciatives del territori, per una altra. 
Atès que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló promou des de ja fa temps actuacions 
encaminades dins dels mateixos objectius que proposa el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, regió a la qual pertany el municipi de la Palma de Cervelló. 
 
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 

 
ÚNIC.- Acordar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló al Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de formar-ne part en els termes 
previstos als estatuts.” 
 
Votació: Aprovat per unanimitat. 

 
5.  Proposta d’acord a adoptar pel Ple municipal per tal d’aprovar el Pla Local de 
Joventut 2015-2018 
 
“PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’APROVAR EL 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2015-2018 
 
 
El Pla Local de Joventut de la Palma de Cervelló es planteja per tal d’impulsar les polítiques 
de joventut al municipi i, per tant, compta amb l’objectiu principal de garantir la capacitat dels 
joves de poder decidir sobre el seu projecte vital amb llibertat i igualtat d’oportunitats, donant 
resposta a les seves demandes i necessitats. Serà imprescindible, doncs, fomentar 
l’autonomia del jove des del seu entorn amb llibertat, autosuficiència, independència, 
emancipació, esperit crític i autoestima. Tot això comporta l’assumpció i consolidació d’una 
nova sensibilitat i reconèixer els joves com un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i 
diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats socioculturals específiques i 
transversals que han de ser objecte, per tant, de polítiques integrals.  
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En aquests primers anys ja s’han viscut transformacions importants: l’arribada d’immigració 
estrangera, que ha acabat representant un quart de la població jove; els canvis en el sistema 
educatiu; el període d’expansió i la crisi econòmica posterior, que ha tingut un impacte 
contundent en el mercat de treball i de l’habitatge; l’aprofundiment en els canvis de models 
familiars, i la massificació de l’ús d’internet. Aquests són només alguns dels canvis que han 
tingut una gran repercussió en la manera en què transcorre la joventut i que cal no perdre de 
vista quan es parla d’implementar polítiques de joventut.  
 
Aquest Pla Local vol crear un nou marc de referència per definir, impulsar i coordinar noves 
polítiques de joventut, consolidant les línies d’actuació creades al 2010, i aconseguir 
l’objectiu de respondre a les transformacions importants que s’estan produint en la realitat 
juvenil. Aquest nou Pla engloba una visió integral del jove, entén les polítiques com totes les 
intervencions, tant de l’administració com de la societat civil, que configuren les oportunitats i 
els recursos a disposició dels joves a partir dels quals aquests construeixen el seu projecte 
vital.  
 
Tot i que el concepte de joventut es pot definir de diferents maneres, aquest Pla fa 
referència de forma general a aquelles polítiques adreçades al col·lectiu de persones d’entre 
10 i 35 anys, cosa que ens permetrà fer estudis sociològics per períodes de cinc anys (10-
14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-35). Aquesta és una de les actualitzacions en relació a l’anterior 
PLJ 2010-2013, que contemplava la població d’entre 15 i 29 anys. El motiu de rebaixar 
aquesta edat és el fet de no tenir institut propi al municipi, per això s’està treballant molt 
directament amb el cicle superior de primària, i s’organitzen moltes activitats que es realitzen 
entre l’escola i el Punt Jove, fent que després molts d’aquests nens i nenes siguin usuaris de 
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El Pla vol esdevenir una eina útil de treball per definir, estructurar, planificar i avaluar les 
actuacions que des de l’administració pública s’adreçaran a la població jove en els propers 
anys (2015-2018), així com també rendibilitzar els recursos i procurar unes polítiques de 
joventut més eficaces i eficients. Vol ser una eina que ajudi  l’administració i també els propis 
joves a desenvolupar serveis i actuacions que donin resposta a les seves necessitats, 
demandes i interessos. Perquè això sigui possible, és necessària la implicació de totes les 
àrees de l’Ajuntament que tenen incidència en la vida dels joves, i apostar doncs per una 
major interdepartamentalitat i transversalitat entre tots els agents i regidories implicades.  
 
El Pla parteix d’una clara vocació de servei als ciutadans, i pretén consolidar les polítiques 
de joventut que emmarquen els àmbits de treball vers els joves i fer-ne difusió. Presentant 
les directrius polítiques i fent una anàlisi de la realitat, disposem de les eines necessàries per 
efectuar una planificació a quatre anys vista; tenint en compte que el Pla Jove es 
complementarà amb un projecte de les activitats que es desenvoluparan cada any.  
 
Si la finalitat de les polítiques de joventut és permetre que les persones joves defineixin 
lliurement el seu itinerari de vida, cal que aquestes polítiques responguin a unes 
característiques determinades. Per això, en aquest Pla Jove, entenem les polítiques 
integrals com el marc metodològic de referència. Hem de pensar en els i les joves com un 
tot i entendre de manera la realitat juvenil atenent la complexitat que l’envolta. 
 
Atesa la condició de disposar del Pla Local de Joventut, aprovat pel Ple de la Corporació. 
 
Vist el document presentat del Pla Local de Joventut 

 
ACORDS 

L’alcalde proposa al Ple:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 
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Segon.- Exposar el Pla Local de Joventut, per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al 
BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació d’al·legacions. En el 
supòsit que en l’esmentat termini no es presentin al·legacions, s’entendrà definitivament 
aprovat, sense necessitat d’acord plenari.” 
 
 
Intervencions: 

Judith recorda que és el segon pla de joventut. Durant els darrers 4 anys s’han executat 
projectes, alguns dels quals han funcionat i altres no. A partir d’aquesta experiència i amb el 
suport tècnic s’ha elaborat aquest Pla Local. Cal agrair la participació de diferents entitats, 
així com la dels partits representats en el Ple. També cal agrair la tasca dels tècnics 
municipals. S’ha fet una reflexió dels objectius per als propers anys a partir de l’experiència 
de l’anterior Pla.  

J.M. llop vol donar suport al Pla i agraeix l’ajuda de tots aquells que hi han participat. 

 

Votació: Aprovat per unanimitat. 

 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20 hores i 40 minuts, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 L’alcalde     El secretari interventor 


