
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 14 DE GENER DE 2022 
 
El primer Ple Ordinari del curs 2022 es va fer el 14 de gener de 2022, a les 18.30 h i va 
tornar a ser en línia. Es va poder seguir en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular 
i suplent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel període de 2022 a 2025. Es 
proposa la Sra. Pilar Rodriguez com a titular i la Sra. Joan Conde i es posa a votació. Tots 
els grups municipals voten a favor. 
 
El segon punt és l’aprovació del calendari de plens de l’exercici 2022. L’alcalde proposa 
continuar com l’any anterior i fer-los el segon divendres de cada dos mesos, començant 
pel divendres 14 de gener, a excepció del ple de novembre que es proposa avançar-lo 
una setmana. ERC no creu que els divendres siguin els millors dies per fer els plens i Junts 
per la Palma diu que el govern se salta el cartipàs i modifica el dia de l’últim ple per 
conveniència. El punt s’aprova per unanimitat.  
 
S’incorporen dos punts per via d’urgència. El primer són les aprovacions de les actes de 
9 de juliol, 10 de novembre, 12 de novembre i 14 de desembre. Es vota la urgència amb 
els vots en contra de Junts per la Palma, i a favor del PSC, ERC i LPS. S’aproven les actes 
de 9 de juliol, 10 de novembre i 14 de desembre amb els vots en contra d’ERC i a favor 
de Junts per la Palma, PSC i LPS. 
 
El segon punt per via d’urgència és l’aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2025. Es 
vota la urgència que s’aprova amb els vots en contra d’ERC i Junts per la Palma i a favor 
de PSC i LPS. El Sr. Sanarau, regidor de Joventut, explica breument el contingut del PLJ i 
les noves incorporacions. El regidor d’ERC es queixa de que sovint es desvirtua l’ordre 
del dia incorporant punt per urgència que no poden preparar. La portaveu de Junts per 
la Palma diu que aquest document és un “Corta-pega” del document anterior perquè 
està ple dades errònies amb plans d’acció de l’any 2011, per exemple. Pregunta ‘import 
que li ha costat a l’Ajuntament perquè creu que no estem en disposició de malgastar 
diners. També es queixa de l’enquesta en què es basa part del PLJ, que no s’ha fet difusió 
i que els grups que s’han fet no tenen lògica. 
Es passa a la votació i s’aprova amb els vots en contra d’ERC i Junts per la Palma i a favor, 
del PSC i LPS. 
 
L’alcalde contesta a alguns punts que havien quedat pendents de l’últim ple i dona pas 
a precs i preguntes dels regidors. 
 
Al cap de poc més de tres hores es dona per finalitzat el ple. 
 
 


