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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     EXTRAORDINARI I URGENTEXTRAORDINARI I URGENTEXTRAORDINARI I URGENTEXTRAORDINARI I URGENT     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    10101010    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        16161616    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2017201720172017
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::15151515    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sra.Gemma Gimenez Torres

Regidors i regidores

Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretari general

Sra. Catalina Victory i Molné

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Enrique Meseguer Casas

 
Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, estem en un dia amb un Ple convocat a dos quarts de vuit, i tal 
com vam anunciar a la Junta de Portaveus  en el que vam marcar l'itinerari del Ple convocat a 
iniciativa de tres Grups Municipals, a iniciativa de nou regidors i regidores, comentàvem en aquesta 
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Junta de Portaveus, que hi havia unes circumstàncies que és que el Grup Municipal Socialista  tenia 
una regidora que va dimitir a finals del mes d'octubre, el dia trenta.
I en tot cas també vam anunciar i vam acordar  que amb la hipòtesi què arribés la credencial de la 
regidora que l'ha de substituir, què és la Gemma Giménez,  convocaríem un Ple extraordinari i urgent, 
previ al Ple de dos quarts de vuit, per tal que la regidora pogués prendre posició, i  per tant pogués fer, 
pogués  exercici el dret que acaba d'adquirir amb  l'acte que avui hem rebut.   Per tant, ara fem un 
primer  Ple, extraordinari i urgent, per tal que la regidora prengui possessió

Alcalde: I el que pertoca, en primer lloc, és demanar als membres de la Corporació el vot favorable a 
què aquest ple es pugui convocar perquè és, com deia abans, de caràcter extraordinari i urgent.

1111).-).-).-).-DECLARACIÓ DDECLARACIÓ DDECLARACIÓ DDECLARACIÓ D ''''URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓURGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓURGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓURGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ

L'Article 46.2 b de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 79 del 
RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb 
caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.

La urgència d'aquest Ple ve motivat per la necessitat de la presa de possessió de la regidora Gemma 
Giménez Torres.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Acordar la urgència d'aquest Ple 

S'aprova per unanimitat

Alcalde: Per tant, la  senyora Secretaria pot procedir al següent punt del dia, que no és altra que el que 
fer que la regidora prengui possessió del seu càrrec.  

2222).-).-).-).-PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA GEMMA GIMÉNEZ TORRESPRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA GEMMA GIMÉNEZ TORRESPRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA GEMMA GIMÉNEZ TORRESPRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA GEMMA GIMÉNEZ TORRES

El  Ple de  30 d'octubre de 2017 va prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Silvia 
Rodriguez López al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers.

Un cop presentat i deliberat aquest punt de l’ordre del dia i s’acorda sol·licitar a la Junta Electoral 
Central que expedís la credencial pertinent a favor del següent candidat de la llista de la candidatura 
Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de progrès (PSC-CP), per completar la composició 
municipal.

Amb data 16 de novembre de 2017  vàrem rebre de la Junta Electoral Central la credencial de la  
regidora designada, senyora Gemma Giménez Torres.

El jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a la declaració de la senyora Gemma 
Giménez Torres  com a regidora municipal del Grup Municipal  Socialista.

Fonaments de dret

Primer. Article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que va aprovar el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals .
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Segon. Articles 6, 7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral 
general, que estableixen les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat per al càrrec de regidor 
municipal.

Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Procedir a la presa de possessió de la regidora Gemma Giménez Torres .

 

Sra. Secretària: En el dia d'avui hem rebut de la Junta Electoral Central la credencial de la senyora 
Gemma Giménez Torres, perquè ella pugui ser regidora d'aquesta corporació abans ha de fer la 
declaració de jurament o promesa, que diu així:

Senyora Gemma Giménez Torres, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l 'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Senyora Giménez: Sí, prometo.

Senyora Secretària: Benvinguda a la Corporació

Alcalde: Gràcies, benvinguda, perquè efectivament pren possessió d'aquest càrrec  i desitgem en nom 
de tota la Corporació, que l'exerceixis amb la dignitat que segur que ho faràs, i amb la força, amb la 
potència, amb la fermesa que és habitual en tu. En tot cas, si et pots acostar, et faria  lliurament del 
distintiu com a regidora.

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement..

Alcalde: Molt bé, en tot cas aquest Ple ha acabat.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


