
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI MUNICIPAL CELEBRAT EL 15 DE GENER DEL 2021 

L’alcalde dona la benvinguda al ple ordinari del dia 15 de gener del 2021, que es fa de manera 

telemàtica i en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament, i fa lectura de l’ordre del dia, amb 

els següents punts: 

- Aprovació de les actes anteriors 

- Informes de gestió de l’any 2020 

- Moció, presentada per JxLP, d’ampliació de l’horari de la deixalleria 

- Precs i preguntes 

Primer punt 

Es proposen a votació les actes 4, 5, 6, 7 i 8 de l’any 2020. L’acta número 4, del 8 de maig del 

2020, s’aprova amb els vots favorables del PSC, JxLP i LPS, i el vot desfavorable d’Esquerra. L’acta 

número 8, del 13 de novembre del 2020, s’aprova amb els vots favorables del PSC, JxLP i LPS, i 

el vot desfavorable d’Esquerra. Les actes número 5, 6 i 7 es deixen sobre la taula per corregir els 

errors i votar-les en el proper ple. 

Segon punt 

L’alcalde i els regidors del govern fan lectura dels informes de gestió de l’any 2020. D’aquesta 

manera, l’alcalde fa una petita introducció i, seguidament, els regidors expliquen, per diferents 

àmbits, quines han estat les diferents accions de govern dutes a terme durant l’any 2020. Un 

cop acabada la intervenció de l’equip de govern, els membres de l’oposició dirigeixen als 

membres del govern diferents preguntes i observacions relacionades amb aquests informes. 

Tercer punt 

La senyora Pasqual, de JxLP, presenta la moció d’ampliació de l’horari de la deixalleria. Un cop 

feta l’exposició, l’alcalde dona pas al posicionament i votació de la moció, que no s’aprova. PSC 

i LPS hi voten desfavorablement i Esquerra i JxLP, a favor. 

Quart punt 

Finalment, els membres de l’oposició dirigeixen els diferents precs i preguntes als membres del 

govern i, seguidament, aquests responen les diferents qüestions. 


