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Ple ordinari del 18 de juliol
1 .- Aprovació de les actes an-
teriors.
El Ple va aprovar l’acta de 
Constitució del nou Ajuntament 
i l’acta de la sessió extraor-
dinària del 4 de juliol.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple dels 
Decrets d’Alcaldia emesos del 
18 de març al 28 de juny de 
2019, que van dels números 
277 al 680.

3.- Donar compte del Decret 
de Liquidació del Pressupost 
2018.
Es va donar compte al Ple del 

Decret d’Alcaldia número 358 
del 10 d’abril de 2019, que 
aprova la Liquidació del Pres-
supost 2018. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va co-
mentar que es va executar el 
90% del que s’havia pressupos-
tat i va dir que el debat tindria 
lloc al setembre quan s’aprovin 
els comptes generals.

4.- Designació de les festes 
locals per a l’any 2020.
El Ple va aprovar com a festes 
locals del municipi per a l’any 
2020 els dies 7 de gener i 10 de 
setembre. 
UNANIMITAT

5.- Aprovació de la modifica-

ció de les tarifes del servei de 
taxi.
El Ple va aprovar les tarifes del 
servei de taxi per a l’any 2019. 
El regidor de Transport públic 
i mobilitat, Albert Iglesias, va 
explicar que l’any 2015 es va 
signar el Conveni de coopera-
ció intermunicipal per la pres-
tació del servei de taxi entre 
els ajuntaments de Granollers, 
Les Franqueses del Vallès, Ca-
novelles i Lliçà d’Amunt que, 
entre altres punts, unifica les 
tarifes urbanes que tenen ori-
gen i destinació en qualsevol 
d’aquests municipis, i aplica 
la tarifa interurbana aprovada 
pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya. Des de llavors, 
va dir, les tarifes urbanes no 
han canviat. L’any passat, el 
col·lectiu de taxis de Granollers 
va sol·licitar noves tarifes. La 
Comissió de Preus de Catalun-
ya va aprovar l’increment mitjà 
de tarifes del servei de taxi per 
a l’any 2019 del 2,5% i els qua-
tre municipis han decidit fer el 
mateix. 
ERC es va abstenir en la votació 
al·legant que era un tema tècnic 
del qual no tenien les memòries 
i, per tant, prou informació. 
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
CIUTADANS: A FAVOR
JUNTS: A FAVOR

6.- Afers urgents.
No hi van haver afers urgents.

7.- Mocions.
No hi van haver mocions.

8.- Preguntes. 
En Comú Podem va formu-
lar  dues preguntes:  sobre e l 
nou mandat  (pr ior i tats  es-
t ratègiques del  nou equip de 
govern respecte a pro jectes 
munic ipa ls ,  la  l ic i tac ió de 
les obres de Can Malé i  la 
data aprox imada per  ubicar 
l ’A juntament  a  Can Malé ) 
i  sobre mesures a prendre 
perquè no torn in  a  succei r 
ep isodis  v iscuts la  Festa 
Major  de l ’any passat . 

JUNTS: ABSTENCIÓ

10.- Determinació de les re-
tribucions i de les indemnit-
zacions dels membres de la 
Corporació. 
El Ple va acordar: destinar a 
la retribució dels càrrecs elec-
tes locals durant l’any 2019 la 
quantitat màxima de 245.300€; 
establir per al càrrec d’Alcalde 
una retribució anual bruta de 
53.065€, distribuïts en 14 pa-
gues, amb dret a ser donat l’alta 
al Règim General de la Segure-
tat Social i amb assumpció tam-
bé del pagament de les quotes 
empresarials corresponents; 
establir que els següents regi-
dors amb delegació de funcions 
tindran una dedicació parcial i, 
per tant, seran donats d’alta a 

la Seguretat Social amb les de-
dicacions i retribucions que tot 
seguit es relacionen:
- Mariona Pedrerol: dedicació 
de 15 hores setmanals i retribu-
ció de 15.000€ bruts a l’any.
- Fran Sánchez: dedicació de 
24 hores setmanals i retribució 
de 24.000€ bruts a l’any.
- Lourdes Estéfano: dedicació 
de 20 hores setmanals i retribu-
ció de 20.000€ bruts a l’any.
- Albert Iglesias: dedicació de 
28 hores setmanals i retribució 
de 28.000€ bruts a l’any.
- David Morales: dedicació de 
28 hores setmanals i retribució 
de 28.000€ bruts a l’any.
- Lourdes Martín: dedicació de 
15 hores setmanals i retribució 
de 15.000€ bruts a l’any.
- Feli Romero: dedicació de 15 

hores setmanals i retribució de 
15.000€ bruts a l’any.
- Marc Palet: dedicació de 15 
hores setmanals i retribució de 
15.000€ a l’any.
Aquestes retribucions s’actua-
litzaran anualment amb l’in-
crement que la Llei de Pres-
supostos Generals de l’Estat 
estableixi pel personal de l’ad-
ministració.
La resta de membres que no 
tenen dedicació exclusiva ni 
parcial percebran per l’assis-
tència a les reunions dels òr-
gans col·legiats, Ple, Junta de 
Govern Local i Comissions In-
formatives la quantitat de 150€ 
per sessió.
Qualsevol membre de la Corpo-
ració que circumstancialment 
hagi d’efectuar alguna gestió 

fora del terme municipal tindrà 
dret a rebre una indemnització 
per cobrir les despeses que 
efectivament es justifiquin. 
S’estableixen per als grups po-
lítics municipals les següents 
assignacions:
- Per cada grup: 500€ cada 
mes.
- Per cada regidor: 150€ cada 
mes.
Oberta la deliberació, el por-
taveu d’ERC va dir que el seu 
grup votaria en contra per una 
qüestió de confiança, s’havia 
de demostrar que el sou era 
merescut. L’Alcalde va contes-
tar que el tema de la confiança 
es demostrava en la gestió i no 
pas en la dedicació.
El portaveu d’En Comú Podem 
va dir  que la retribució era per 

hores igual que l’anterior man-
dat i hi havia molta feina a fer, 
per aquest motiu trobava que 
algunes dedicacions eren cur-
tes.
El portaveu de Cs va manifestar 
que ho valorarien una vegada 
es comencessin a fer coses.
El portaveu de Junts va mani-
festar que donaria confiança.
L’Alcalde va dir que a la pràc-
tica aquestes dedicacions no 
eren les que es portaven a ter-
me, ja que en realitat sempre es 
feien més hores.

PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM:  
ABSTENCIÓ
Cs: A FAVOR
JUNTS: A FAVOR

el ple crònica


