ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 15 DE GENER DE 2021
A la Palma de Cervelló, el dia 15 de gener de 2021, a les 18.35, telemàticament, 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 M. Rosa Escobar
Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, David Serlavós Serra, Anna
Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura Tejedor, Laura Prieto Juvell, Enric Bellver
Ballester i Javier Lahoz Hernández.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació
de la sessió del ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple que consta en
l’expedient.

Vist que hi ha prou quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:
Informes d'alcaldia
Proposta d’aprovació d’actes anteriors

Número 4, de 8 de maig de 2020
Número 5, de 22 de maig de 2020
Número 6, de 10 de juliol de 2020
Número 7, de 28 de setembre de 2020
Número 8, de 13 de novembre de 2020
Moció, presentada per JxLP, ampliació horaris i millora Deixalleria Municipal,
per la gestió dels recursos i residus municipals.
Precs i preguntes
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Informes d'alcaldia

L'equip de govern informa sobre les principals actuacions i projectes. Consten a la
gravació de la sessió.

Proposta d’aprovació d’actes anteriors
Ple núm. 4 del dia 8 de maig de 2020
S’aprova atès que obté els vots necessaris.
Voten a favor els regidors de LPS (5), JxLP (4) i PSC (1). Vota en contra el
regidor d’ERC (1).
Ple núm. 5 del dia 22 de maig de 2020
No s’aprova
Ple núm. 6 del dia 10 de juliol de 2020
No s’aprova
Ple núm. 7 del dia 28 de setembre de 2020
No s’aprova
Ple núm. 8 del dia 13 de novembre de 2020
S’aprova atès que obté els vots necessaris. Voten a favor els regidors de LPS
(5), JxLP (4) i PSC (1). Vota en contra el regidor d’ERC (1).
2. Moció, presentada per JxLP, ampliació horaris i millora Deixalleria Municipal, per
la gestió dels recursos i residus municipals.
“Moció ampliació horaris i millora Deixalleria Municipal, per la gestió dels recursos i residus
municipals.
ATÈS QUE,
L’Ajuntament de La Palma de Cervelló va fer una inversió a la Deixalleria Municipal per recollir i
gestionar els residus reciclables i especials, i aquesta inversió no està donant el servei que es
mereixen als ciutadans.
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És necessari gestionar adequadament els residus que generem els veïns i les veïnes de la Palma,
per tal d’augmentar el reciclatge i la reutilització de materials.
S’ha produït un estancament del reciclatge en el municipi de la Palma de Cervelló, essent d’un
38,9% en l’actualitat, i cal incrementar la recollida selectiva fins arribar a un 55% l’any 2025
per assolir els compromisos que marquen les directrius europees.
Hem de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i gestionar els residus incorporant l’anàlisi del
cicle de vida.
Cal promoure la corresponsabilitat i el canvi d’hàbits en la gestió dels residus als nostres veïns i
veïnes.

Per tots aquests antecedents exposats, considerem oportú i proposem al ple de l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER. Ampliar l’horari de la deixalleria, obrint entre setmana, en horaris que puguin interactuar
i ser còmplices del reciclatge i la reutilització els veïns i veïnes de La Palma de Cervelló.
SEGON. Ampliar el servei domiciliari de recollida de residus, per tal d’assolir una recollida total
d’aquests i la seva correcta gestió i reutilització.
TERCER. Que, pel fet de tractar-se d’un tema del interès general pel municipi i mediambiental,
transmetre aquests acords a tots els veïns i veïnes del municipi.”

Aquest punt de l’ordre del dia no s’aprova atès que no obté els vots necessaris.
Voten a favor els regidors de JxLP (4) i ERC (1) i voten en contra els regidors de
LPS (5) i PSC (1).
3. Precs i preguntes
Els que consten en la gravació del ple.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22.30, l’alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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