
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI MUNICIPAL CELEBRAT EL 9 DE JULIOL DEL 2021 

  

La sessió del ple es fa telemàticament i en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament. 

 

A les 18.30 h l’alcalde dona la benvinguda al ple que comença amb els següents punts: 

 

1. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de la 

Palma de Cervelló (àmbit can Ollé i can Benet). Una vegada fetes les exposicions 

pels diferent grups polítics es fa la votació. PSC, ERC i LPS voten a favor, mentre 

que JxLP ho fan en contra. La proposta queda aprovada. 

2. Es proposa l’aprovació de les actes anteriors, si s’escau:  

i. Acta del Ple de 12/03/2021  

ii. Acta del Ple de 14/05/2021 

L’acta del 12 de març s’aprova amb els vots favorables de PSC, JxLP i LPS. ERC 

vota en contra. 

L’acte del 14 de maig s’aprova amb els vots de PSC i LPS. ERC i JxLP voten en 

contra. 

3. Donació compte decret de tancament d l’exercici 2020. Un cop llegit el text i els 

grups municipals han fet les aportacions, es passa al següent punt. Aquest punt 

no s’ha de votar. 

4. Proposta d’aprovació de reconeixent extrajudicial de crèdit. Aquest punt 

s’aprova amb els vots a favor de PSC i LPS i els vots en contra de JxLP i ERC. 

5. Proposta de modificació del pressupost de 2021. Es proposa al ple la modificació 

del pressupost de 2021. Després de les deliberacions, la proposta s’aprova amb 

els vots favorables de PSC i LPS i els vots desfavorables de ERC i JxLP. 

6. Proposta d’aprovació de la xifra de padró a 1 de gener de 2021. Aquest punt 

s’aprova per majoria. Tots els partits hi voten a favor. 

7. Proposta  de  ratificació  del  decret  de  declaració  del  municipi  de  la  Palma  

de  Cervelló com a àrea de mercat d’habitatge tens. Aquesta proposta, igual que 

l’anterior, s’aprova amb els vots favorables de tots els partits. 

8. Proposta d’atorgament de compatibilitat a un empleat públic. La proposta 

s’aprova amb els vots de PSC i LPS i els vots en contra de JxLP i ERC. 

9. Moció,  presentada  pels  grups  municipals  de  LPS  i  PSC  de  la  Palma  de  

Cervelló,  en contra  la  derivació  de  tots  els  serveis  sanitaris  actuals  al  Parc  

Sanitari  Sant  Joan  de Deu de Sant Boi. Després de què tots els partits hagin fet 

les seves explicacions i intenció de vot, es passa a la votació. PSC i LPS voten a 

favor, mentre que JxLP i ERC ho fan en contra. La moció queda aprovada. 

10. Per acabar el ple, els regidors del consistori fan arribar els seus precs i preguntes 

als regidors de l’equip de govern. 

 

Després de 4 hores i 45 minuts, es dona veu als ciutadans que han fet preguntes 

al mateix canal de Youtube. 


