Crò
ònic
ca del
d P
Ple ord
o inarri
del 30 de gen
ner
1.- Aprov
vació de les
s actes ante
eriors.
El Ple va aprovar les actes de les session
ns plenàriess del 28 de
e novembre (ordinària) i del 19 de
e
desembre
e (extraordin
nària urgentt).
L’acta de la sessió plenària
p
ord
dinària del 2
28 de nove
embre es va
a aprovar aamb una es
smena en la
a
resposta per part de la regidoria
a de Cohes ió social, Fe
eli Romero, a una preggunta formu
ulada per En
n
Comú Po
odem, ja que hi havia un error en
n els noms de dos loca
als socials. ERC va de
emanar que
e
Secretaria
a fes arribarr l’acta corre
egida.

2.- Donarr compte de
els Decrets
s d’Alcaldia
a.
El Ple va donar comp
pte dels De
ecrets d’Alca
aldia emeso
os de l’11 de
e novembree al 31 de desembre de
e
2019.
L’Alcalde,, Ignasi Sim
món, va dir que tots aq
quests decrrets ja s’hav
vien comenntat amb tots els grupss
polítics en
n les comisssions inform
matives prèvvies al Ple.
3.- Donarr compte de
e la xifra official de po
oblació a 1 de
d gener de 2019.
El Ple va
a donar com
mpte de la xifra oficial de poblaciió a 1 de gener
g
de 20019, que és
s de 15.256
6
habitants..
L’Alcalde,, Ignasi Sim
món, va explicar quatre d
dades curio
oses: durantt l’any 2018 va haver-hi 1.050 altess
al Padró d’habitantss, 907 baixe
es, 117 naiixements (p
pocs, va dir) i 94 defuuncions (força, va dir)).
L’Alcalde va anomen
nar les zones del poble de més pob
blació: centrre urbà, Ca l’Artigues, Can
C Salgot i
Can Rovira, per aqu
uest ordre, un
u ordre qu
ue coincideiix amb el del nombre d’altes i ba
aixes. Simón
n
també va comentar l’edat mitjan
na de la pob
blació, que ha passat de
d 36 anys fa 20
anys a 41
1 anys a l’a
actualitat, la qual cosa mostra una
a piràmide de
d poblacióó més
grossa a la part centtral. La població creix e
en edat, va dir l’Alcalde
e, i, per tannt, els
serveis s’han d’enfoccar cap a la gent més g
gran.

4.- Aprovació
A
inicial de la Modificació del P
POUM pel que
q
fa a la
a
qualificac
ció urbanística de l’’entorn de
e les construccions en sòl no
o urbanitza
able a Can
n
Caponet,, Can Genà
às i Can Julià de Lliçà d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment la
a Modificaciió del POUM pel que fa a la quaalificació urb
banística de
e
l’entorn de
e les constrruccions en sòl no urba
anitzable a Can
C Caponet, Can Gennàs i Can Julià de Lliçà
à
d’Amunt.
La regido
ora de Terrritori i obre
es públique
es, Lourdes Estéfano, va explicaar els antec
cedents i la
a
necessitat de tornar a aprovar inicialment la modifica
ació puntua
al del POUM
M d’aquest sector, fruiit
d’un canvvi substanccial introduïtt a partir d e requeriments fets per l’Oficina Territorial d’Avaluació
ó
Ambiental. El nou document
d
re
edefineix e
els àmbits concrets
c
qu
ue cal manntenir amb la clau 22b
b
(Protecció
ó especial forestal
f
i na
atural) i aqu
uells que es
e poden mo
odificar a 222a (Protecc
ció especia
al
agrícola i paisatgística). Amb aquesta mod
dificació pu
untual del POUM es m
manté l’activitat agrícola
a
en les tres masies i la
l resta és forestal.
f
ERC va ccomentar que calia es
smenar els errors i que
e tornaria a votar-hi a favor, ja que
q afecta a
unes massies que te
enen una activitat,
a
perrò va retreu
ure les horres que es dediquen sovint a fer
correccions i modificcacions.
En Comú Podem va apuntar qu
ue si hi havia
a un error tècnic, calia corregir-lo..
Ciutadanss va dir que
e, tot i que el
e dossier esstava ben fe
et, hi havia un error quue calia corrregir.
Junts tam
mbé va dir que,
q
a més de corregirr l’error, era
a important restaurar eel que no es
s va fer bé i
tornar less masies en zona 22a.

5.- Afers urgents.
No n’hi ha
avia.
5.- Mocio
ons.
Moció con
njunta de re
ebuig a la su
upressió de ls Jutjats de
e violència contra
c
la doona, que pro
oposava que
e
l’Ajuntame
ent sol·licité
és la no suspensió i trassllat del jutjat de VIDO dels Jutjatss de Mollet del Vallès al
a
Jutjat de Granollers,, deixant ún
nicament un
n jutjat, i que també sol·licités
s
affavorir i augmentar elss
recursos i mitjans pe
er facilitar l’accés de le
es víctimes de la violència mascliista a l’emp
para judiciall,
que passa
a per aproximar els òrg
gans judicialls a les víctimes i no al contrari.
PSC i En
n Comú Po
odem van presentar
p
d
dues mocion
ns semblan
nts i van deecidir
fusionar-le
es en una i portar-la ju
unts al Ple, però, finalm
ment, s’hi va
an afegir totts els
grups polítics del con
nsistori i va esdevenir
e
u
una moció co
onjunta.
En Comú Podem, de
esprés de lle
egir la moció
ó, va explica
ar-la i va dirr que la com
marca
passarà d
de dos jutjatts VIDO a un, i que això
ò suposa un
n retrocés.

El PSC
P
va afeg
gir les conse
eqüències que
q suposaarà aquesta situació, en
n
de l’entorn
detriment de la víctima, com més
m dificulta
at d’accés, la
l falta de coneixença
c
n o l’atenció
ó
menys pe
ersonalitzad
da, la qual cosa
c
pot de
erivar en me
enys denún
ncies i, per tant, més impunitat de
e
l’agressorr.

ERC va m
manifestar rà
àbia i indign
nació davan
nt aquesta situació
s
i va afegir que caldria aten
nció VIDO a
totes les p
poblacions i que les acttuacions en
n aquesta àm
mbit són ins
suficients.
Ciutadanss va dir que
e, tot i ser una qüestió a
administrativa, s’anava
a a menys i no podia se
er, que calia
a
trobar una
a fórmula, com
c
podria ser
s fer aque
est tipus d’atenció a trav
vés dels Juttjats de pau
u o la Policia
a
local; s’ha
a de treballa
ar aquest tema, va conccloure.
Junts va m
manifestar que
q s’estava anant enrrere en aquest tema i que
q s’han d e buscar so
olucions i no
o
deixar de lluitar; i a nivell municip
pal, cal apo
ostar-hi fort, va dir.

6.- Pregu
untes
En Comú
ú Podem va
a formular preguntes
p
re
elatives a l’Espai Can Malé, a ennverinamentts a animalss
domèsticss, a la pista
a de gel de Nadal, a la
a Fira de Nadal
N
i a l’es
stratègia deels bancs de denunciar
civilment a les person
nes que no poden assu
umir el paga
ament de la hipoteca.
Junts va formular prreguntes re
elatives a la
a pista de gel
g de Nadal, a l’Estuudi de Mobilitat Urbana
a
Sostenible
e (EMUS), la pacifica
ació dels ca
arrers Jaum
me I i Baro
onia de Moontbui, a l’A
Auditoria de
e
SOREA i al passeig fluvial.
f
Ciutadanss va formula
ar preguntes
s relatives a
al projecte de
d reasfaltattge de difereents carrers
s, la pista de
e
gel de Na
adal, l’anul·la
ació de para
ades de la llínia A1 del bus urbà i les escales del passatg
ge d’Anselm
m
Turneda.
ERC va fo
ormular preguntes relatives al cam
mí de vianan
nts i/o carril bici cap a G
Granollers, a instànciess
i petició d’informació,, i a patrimo
oni.

