
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE MAIG DE 2022 
 
Aquest ple és el que es va posposar el dia 13 de maig. Estava previst el divendres 27, 
però amb acord de tots els grups municipals, es va fer el dijous 26 de maig a la Sala de 
Plens. 
El regidor David Serlavós excusa la seva absència. 
El primer punt és l’aprovació de les actes anteriors. L’acta núm. 8 de 2021, s’aprova per 
majoria absoluta. L’acta núm. 1 de 2022, s’aprova amb el vot de qualitat de l’alcalde i 
l’acte núm. 2 de 2022, s’aprova per majoria absoluta. 
El segon punt és l’aprovació de l’ordre de servei que garanteixi la continuïtat de la 
prestació d’abastament d’aigua potable al municipi. 
En les seves intervencions, el portaveu d’ERC diu que ens trobem així per una mala gestió 
del govern, la representant de Junts per la Palma diu que quan es va fer la concessió es 
va fer malament i que ara hi ha una sentència que s’ha de complir. L’alcalde després de 
respondre als portaveus de l’oposició obra el torn de votacions. S’aprova pel vot de 
qualitat de l’alcalde després d’un empat tècnic.  
El següent punt de l’ordre del dia és l’aprovació inicial de la modificació del Pressupost 
general de l’exercici 2022. L’alcalde explica les modificacions que es proposen, un és un 
error en una subvenció, l’altre és la diferència de preus en adquisició de maquinaria per 
educació. Al PSC li sembla bé portar aquesta modificació al ple, ERC no intervé, Junts 
pregunten per què part de la subvenció de FAREM en aquesta modificació. L’alcalde diu 
que FAREM no ha sol·licitat cap subvenció aquest any. El punt s’aprova amb els vots 
favorables del PSC, ERC i LPS i l’abstenció de Junts per la Palma.     
El pròxim punt és l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4 que regula 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’alcalde dona els motius per 
els quals es van desestimar les al·legacions de Junts x la Palma. El PSC confirma les 
explicacions de l’alcalde. El representant d’ERC comenta que aquesta pujada d’impostos 
és per justificar la mala gestió del govern. La representant de Junts per la Palma creu 
que la pujada del 2% no és necessari, que no es té en compte el servei que fan a la 
ciutadania els petits propietaris i que l’Ajuntament no ha promogut l’habitatge social. El 
PSC vota a favor, ERC i Junts voten en contra i LPS vota a favor. En segona votació 
s’aprova amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
El punt núm. de 5 de l’ordre del dia és l’aprovació de la modificació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de la Palma.  
Per tal d’estabilitzar els llocs de treball es proposen dues propostes de modificació, crear 
una plaça de dinamitzadora juvenil i modificar una treballadora familiar. Es proposa 
també la reducció de la dedicació de l’arquitecte municipal. El Sr. Lahoz del PSC diu que 
aquesta modificació no suposa una reducció de serveis. ERC demanen explicacions a la 
secretària i aclareix els dubtes. La portaveu de Junts creu que els treballadors laborals 
haurien de poder accedir a una plaça  de funcionari. La sra. secretària aclareix la 
diferència entre laborals i funcionaris. PSC, ERC i LPS voten a favor i Junts en contra, per 
la qual cosa s’aproven les modificacions.  
El següent punt és l’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut. L’alcalde explica que 
el Pla es va aprovar inicialment el 7 de desembre de 2021 i es demana l’aprovació o no 
de les al·legacions presentades i la modificació de l’acord. Junts per la Palma es queixa 
que no reben notificacions a través del Firmadoc, el regidor Sanarau explica els motius 



de desestimar algunes al·legacions. PSC i LPS voten a favor, ERC, abstenció i Junts en 
contra, però pel volt de qualitat de l’alcalde s’aprova el punt.  
El punt setè és la declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’activitat 
econòmica desenvolupada per la Societat Aliança Palmarenca per circumstàncies social, 
culturals i històrico-artístiques. L’alcalde explica que les OOFF estableixen una 
bonificació del 95% de l’IBI a les entitats amb les característiques de l’Aliança i es 
proposa al Ple declarar l’activitat econòmica de la Societat Aliança Palmarenca és 
d’especial interès social, cultural, històriques i artístiques per poder-se beneficiar de la 
bonificació i notificar aquest punt a l’Aliança. El punt s’aprova perquè tots els grups hi 
voten a favor. 
El dos punts següents són les dacions de comptes amb caràcter generalitzat i de les actes 
de la Junta de Govern Local aprovades. Els punts s’incorporen per la via d’urgència amb 
els vots a favor de tots els regidors. Aquests punts no es voten. 
El desè punt és la moció presentada per ERC per aclarir els fets de l’espionatge contra el 
moviment independentista català. El Sr. Bellver llegeix la moció. El Sr. Lahoz diu que 
votarà i que també el president del govern i alguns ministres també han estat investigats 
i que no és cap lluita contra l’independentisme. La portaveu de Junts per la Palma diuen 
que s’han de buscar responsabilitats a qui toca i que aprova aquesta moció. LPS sempre 
està totalment d’acord amb aquesta moció que s’aprova per majoria, 9 vots a favor i 1 
en contra del PSC. 
L’últim punt és la moció presentada per ERC per canviar el nom de la plaça Cervantes 
pel nom de la plaça Lluís Pascual Roca. El Sr. Bellver llegeix la moció que li van demanar 
els familiars del Sr. Pascual Roca i que explica tots els mèrits que el Se. Pascual tenia i el 
que va fer per la Palma. El PSC mostra tots els respectes pel Sr. Pascual Roca, però no 
veuen adient canviar el nom de la plaça. La portaveu de Junts per la Palma proposa fer 
una consulta i que sigui el poble qui decideixi quin carrer o plaça es canvia el nom pel de 
Pascual Roca. L’alcalde, en nom de LPS, diu que posa en valor la importància d’aquesta 
persona, però que sense cap consulta no veu bé canviar el nom de la plaça Cervantes i 
que com a molt s’hauria de fer un procés de participació. Junts per la Palma demana que 
es modifiqui la moció posant diverses alternatives a la plaça Cervantes amb un procés 
participatiu, el Ple accepta aquest canvi i es passa a la votació. El PSC, abstenció, ERC, a 
favor, Junts, a favor i LPS, en contra. El PSC demana canviar el vot i vota en contra. El 
resultat és empat i en segona votació, el vot de qualitat de l’alcalde fa que al final no 
s’aprovi la moció. 
Tot seguit comença el torn de precs i preguntes i s’acaba el ple.      
 
 


