ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2021
A la Palma de Cervelló, el dia 14 de desembre de 2021, a les 20:00, 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, Enric Bellver Ballester i Javier Lahoz
Hernández, i excusa assistència Laura Prieto Juvell.
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:
Extraordinari, per al dia 14 de desembre de 2021, a les 20:00 hores, amb l’ordre del dia
següent:
1. Aprovació del Pla de Sanejament de l'Ajuntament de La Palma de
Cervelló 2022-2026.
2. Aprovació dels pressupostos per l'any 2022 de l'Ajuntament de La Palma
de Cervelló
1. Aprovació del Pla de Sanejament de l'Ajuntament de La Palma de Cervelló
2022-2026.
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT
Atès que la Generalitat de Catalunya, en data 27 de setembre de 2021, ens ha requerit
per l’elaboració i aprovació d’un pla de sanejament atès els resultats de l’indicador
financer relatiu a l’estalvi net.
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El secretari-interventor informa favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla de Sanejament que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Trametre el Pla de Sanejament a la Generalitat de Catalunya
Aquest punt queda aprovat. Voten a favor els regidors de LPS (5) i PSC (1). Voten en
contra els regidors de JxLP (3) i d’ERC (1).
2. Aprovació dels pressupostos per l'any 2022 de l'Ajuntament de La Palma de
Cervelló.
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2022

PROVISIONAL

DEL

PRESSUPOST

Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació i l’informe del secretariinterventor.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici
2022 en els termes que figuren en el document annex a aquest acte, modificant la RLT
en tot allò que afecti, així com el Cartipàs Municipal de la legislatura 2019-2023 en el
sentit de reduir, només pel 2022, l’assignació dels grups municipals en un 20%, excepte
la corresponent al grup municipal d’ERC.
Segon.- Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
BOP. Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el mateix sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Aquest punt queda aprovat. Voten a favor els regidors de LPS (5) i PSC (1). Voten en
contra els regidors de JxLP (3) i d’ERC (1).
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23:30, el Sr. Alcalde aixeca la sessió
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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