
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI MUNICIPAL CELEBRAT EL 12 DE MARÇ DEL 2021 

L’alcalde dona la benvinguda al ple ordinari del 12 de març de 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 

- Donació de compte del decret 1/2021 

- Donació de compte del decret 90/2021 

- Donació de compte del decret 34/2021 

- Donació de compte del decret 102/2021 

- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del cartipàs municipal 

- Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de retribucions dels empleats públics per 

al 2021 

- Proposta d’acord d’aprovació de l’actualització del conveni amb la Diputació de 

Barcelona per a la delegació de competències en l’Organisme de Gestió Tributària 

- Proposta d’acord d’aprovació de la data dels plens de 2021 

- Moció presentada per Esquerra per donar suport a Pablo Hasel 

- Moció presentada per Esquerra per l’amnistia dels presos polítics 

- Moció presentada per Esquerra per manifestar la voluntat que el servei integral de 

l’aigua es presti mitjançant una empresa pública metropolitana 

- Moció presentada per JxLP per la millora de la comunicació política 

- Precs i preguntes 

Primer punt 

Es proposa a votació l’acta del ple extraordinari del 22 de maig de 2020, que s’aprova amb els 

vots favorables del PSC, JxLP i LPS i el vot desfavorable d’Esquerra. Seguidament es vota l’acta 

del ple ordinari del 10 de juliol de 2020. L’acta s’aprova amb els vots favorables del PSC, JxLP i 

LPS i el vot desfavorable d’Esquerra. A continuació es vota l’acta del ple ordinari del 28 de 

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

d’Esquerra. Seguidament es vota l’acta del ple extraordinari del 21 de gener de 2021. L’acta 

s’aprova per unanimitat.  

Segon punt 

Es dona compte del decret 1/2021 per la contractació laboral d’una auxiliar de la llar. 

Tercer punt 

Es dona compte del decret 90/2021 per la contractació laboral d’una auxiliar de la llar per cobrir 

una baixa. 

Quart punt 

Es dona compte del decret 34/2021 de la liquidació del 2019. L’alcalde fa l’exposició explicant la 

liquidació del 2019 i seguidament obre un torn de paraula per a cada grup municipal. 

Cinquè punt 

Es dona compte del decret 102/2021 sobre la incorporació del senyor Javier Lahoz a la 

composició de l’equip de govern com a tinent d’alcalde. 

Sisè punt 



Es proposa a votació la modificació del cartipàs municipal. L’alcalde exposa les modificacions i 

seguidament obre un torn de paraula per a cada grup municipal. A continuació es vota la 

modificació, i s’aprova amb els vots a favor del PSC i LPS, el vot en contra de JxLP i l’abstenció 

d’Esquerra.  

Setè punt 

Es proposa a votació la modificació de l’inventari municipal. L’alcalde exposa les modificacions i 

seguidament obre un torn de paraula per a cada grup municipal. A continuació es vota la 

modificació, i s’aprova amb els vots a favor del PSC i LPS, el vot en contra de JxLP i l’abstenció 

d’Esquerra. 

Vuitè punt 

Es proposa a votació l’increment de retribucions dels empleats públics per al 2021 en un 0,9% 

respecte al 2020. Aquest increment s’aprova amb els vots a favor del PSC, LPS i JxLP, i l’abstenció 

d’Esquerra. 

Novè punt  

Es proposa a votació l’actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la delegació 

de competències en l’Organisme de Gestió Tributària. L’actualització s’aprova per unanimitat. 

Desè punt 

Es proposa a votació les dates dels plens per al 2021. Les dates s’aproven per unanimitat. 

Onzè punt 

Es proposa a votació la moció presentada per Esquerra per donar suport a Pablo Hasel. El 

representant d’Esquerra fa l’exposició i seguidament l’alcalde dona pas al posicionament dels 

diferents grups municipals. La moció s’aprova amb els vots a favor de LPS, JxLP, Esquerra i 

l’abstenció del PSC. 

Dotzè punt 

Es proposa a votació la moció presentada per Esquerra per l’amnistia dels presos polítics. El 

representant d’Esquerra fa l’exposició i seguidament l’alcalde dona pas al posicionament dels 

diferents grups municipals. La moció s’aprova amb els vots a favor de LPS, JxLP, Esquerra i el vot 

en contra del PSC. 

Tretzè punt 

Es proposa a votació la moció presentada per Esquerra per manifestar la voluntat que el servei 

integral de l’aigua es presti mitjançant una empresa pública metropolitana. El representant 

d’Esquerra fa l’exposició i seguidament l’alcalde dona pas al posicionament dels diferents grups 

municipals. La moció no queda aprovada, amb els vots a favor de JxLP, Esquerra, i els vots en 

contra de LPS i el PSC. 

Catorzè punt 

Es proposa a votació la moció presentada per JxLP per la millora de la comunicació política. La 

representant de JxLP fa l’exposició i seguidament l’alcalde dona pas al posicionament dels 

diferents grups municipals. La moció no queda aprovada, amb els vots a favor de JxLP, Esquerra, 

i els vots en contra de LPS i el PSC. 



Quinzè punt 

 

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

govern i, seguidament, responen les diferents qüestions. 


