
CRÒNICA DEL PLE ORDINARI DEL 9 DE SETEMBRE DE 2022 
 
El ple comença amb la proposta d’aprovació de les actes del 26 de maig i del 8 de juliol. 
Junts per la Palma votarà a favor del ple del 8 de juliol, però en contra del ple del 26 de 
maig perquè hi ha una errada en les votacions d’un dels punts de l’ordre del dia. El PSC 
vota a favor de les dues actes, ERC vota en contra de les dues actes i LPS vota a favor. 
El segon punt de l’odre del dia és l’aprovació del compte general de 2021. L’alcalde 
explica que aquests comptes reflecteixen la situació econòmica i financera, la 
patrimonial i l’execució dels pressupostos de l’exercici de 2021 i compleix les normes 
establertes. El saldo final de tresoreria ha millorat respecte a l’any anterior, ha disminuït 
el deute passiu, el deute a curt termini ha patit un lleuger augment, els ingressos 
tributaris han augmentat, les subvencions rebudes també han augmentat, les depeses 
de personal han augmentat. El resultat de la gestió ha disminuït del 2020 a causa de 
l’excés de previsió que es va fer respecte al 2021. Ell mateix acaba fent un resum de 
manera més general de tots els punts del compte general.  
En el torn de preguntes dels grups, el PSC no en fa cap. ERC diu que si hi ha un augment 
d’ingressos és perquè l’Ajuntament va apujar tots els impostos i que votaran abstenció 
a la fotografia d’aquests 15 anys de gestió. Junts per la Palma diuen que ells no van 
poder a la Comissió de Comptes per motius personals i que a sobre, en l’acte, no consta 
que ells no hi eren. Es pregunten quina és l’evolució que ha tingut l’Ajuntament en 
l’últim any i diuen que actualment la situació econòmica és pitjor que la que hi havia al 
2020. L’alcalde respon a Junts per la Palma i es passa a la votació. PSC, a favor, ERC, 
abstenció, Junts, en contra i LPS a favor. S’aprova. 
El tercer punt és l’aprovació de l’actualització del pla econòmic i financer de 
l’Ajuntament de la Palma. L’alcalde explica que degut al tancament negatiu de l’estalvi 
net del 2020, s’ha de fer un pla de sanejament per tal d’equilibrar la diferència 
d’ingressos i depeses, aquest pla permet que en el període de 5 anys doni temps a 
equilibrar aquesta diferència. El PSC diu que l’Ajuntament no està intervingut, només 
que s’han de complir alguns requisits i que les modificacions que s’han d’aprovar són pel 
2023. ERC explica que un pla de sanejament vol dir que hi ha alguna cosa que està mal 
feta o que no funciona bé i això vol dir que l’Ajuntament té un problema econòmic. Diu 
que l’alcalde ha estat escollit per gestionar i que ell no ha previst res. Junts per la Palma 
diuen que aquest pla de sanejament és perquè hi ha un problema de manca de solvència 
a l’Ajuntament. Aquest pla, diu, proposa un increment d’ingressos, una reducció de 
despeses i del deute. Després d’algunes deliberacions, es passa a la votació. PSC, a favor, 
ERC, en contra, Junts, en contra i LPS a favor. El punt queda aprovat. 
El quart punt és la donació de compte de decrets amb caràcter generalitzat i el  cinquè 
és la donació de compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades. L’alcalde 
diu que des de l´últim ple s’han signat 225 decrets. Aquests dos punts només són 
d’exposició, de totes maners, Junts per la Palma diu que hi ha un decret repetit 10 
vegades i altres errors, també exposa que hi ha alguns decrets fora de contracte i altres 
consideracions. L’alcalde diu que a algunes coses ara no li pot contestar i que li enviarà 
la documentació més endavant. Aquests dos punts només eren per donar comptes, per 
tant , no es voten. 
El sisè punt és la moció per implementar un aparcament Pit & Stop a la Palma de 
Cervelló, presentada pel grup d’ERC.  El Sr. Bellver demana si l’exposició d’aquest punt 
la pot fer una persona interessa del públic, l’alcalde accepta. El Sr. Plaza diu que degut a 



posar una zona d’aparcament a l’Av. Catalunya de zona blava, sense avisar als comerços, 
degut això demana una zona d’estacionament on es pugui fer una parada ràpida per 
poder accedir als comerços més afectats a la baixada de Cal Roca. El PSC diu que veu 
difícil poder controlar els vehicles que hi aparquin. Junts diu que sap que l’ACEP va tenir 
contactes amb l’Ajuntament i que aquest no els van cas i que sovint s’improvisa massa 
sense tenir en compte l’opinió dels veïns. El portaveu de LPS diu que la intenció del 
govern és treure els cotxes de les voreres, que es va parlar amb l’ACEP i que es mostren 
a favor d’augmentar la mobilitat. També diu que el carrer que es proposa és un carrer 
poc còmode i que costaria fer el control i que per tant, votaran en contra, no a fer 
parades breus sinó a aprovar-h sense informació als interlocutors i la planificació 
necessària, que ara votaran en contra però que proposa parlar-ne. ERC diu que el control 
l’ha de fer la Policia Local i es queixa que l’equip de govern digui que no ha tingut temps 
d’estudiar la moció, al final acaba demanant que es retiri el punt de l’ordre del dia i que 
es creï una comissió per parlar-ne. Tots els grups estan d’acord a crear una comissió on 
hi siguin tots representats, l’ACEP i el veí que fet la  proposta. 
L’alcalde, abans d’entrar en l’últim punt de l’ordre del dia que és precs i preguntes fa 
una valoració positiva de la Festa Major i agraeix la col·laboració dels carrers i entitats, 
però també vol lamentar el conflicte i els aldarulls que es van produir al ball al carrer 
Pirineu que van forçar a la Policia Local a demanar suport a Mossos d’Esquadra que són 
els que al final van desallotjar la zona sense incidents. Després d’aquesta breu valoració 
comença el setè punt que és els precs i preguntes. 


