
 
 
 
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/8 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 23 de juny de 2021 
Hora d’inici:  13:01 h 
Hora de fi: 13:24 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000401, de 17 
de juny de 2021, de convocatòria de la sessió 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluïsa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyora Magali Miracle Rigalós 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernandez Perez, Gerent 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
 
Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 



 
 
 
 

 

Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
 
S’inicia la sessió a les tretze hores i un minut, amb l’ordre del dia següent: 
 
El president 
 
Benvinguts i benvingudes a aquest ple extraordinari del Consell Comarcal, que té un únic 
punt a l’ordre del dia: 
 
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Francesc Colomé i Tenas com a 
president. 
 
El secretari 
 
El punt únic del ple és la pressa de coneixement de la renúncia al càrrec de president per 
part del senyor Francesc Colomé Tenas. 
 
El president 
 
És un tràmit legal que s’ha de fer, no és un tràmit de votació, és prendre coneixement. Hi pot 
haver intervenció de la gent? 
 
El secretari 
 
Si vostè els hi dóna la paraula. 
 
El president 
 
Molt bé, doncs dit això, alguna intervenció al respecte? El Joan Ramon, endavant. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Moltes gràcies, des del meu grup volíem prendre la paraula en aquest ple directament per 
agrair-li a vostè la tasca realitzada durant aquests dos anys, agrair al seu grup el que es faci 
honor, com sabíem des del principi que es faria honor per part de tots els grups que formem 
part del govern, a la paraula donada i que per tant es tirarien endavant els acords presos, 
però per sobre de tot, volíem agrair-li la tasca que s’ha fet al capdavant de la institució i el 
tracte a nivell personal que ha tingut, diria, amb tots els consellers però en tot cas li dic amb 
mi personalment com a portaveu del meu grup, hem trobat sempre algú amb qui poder 
parlar, amb qui poder-nos posar d’acord des de la discrepància que dèiem ahir, amb poder 
posar per davant de tot la institució i el que representa, que són els 39 municipis de la 
comarca i els més de 400.000 vallesans i vallesanes d’aquest Vallès bo, que deia vostè 
també ahir, i per tant agrair-li la tasca feta, la paraula, les formes i l’haver fet fàcil aquest 
període que simplement finalitza avui en una etapa, però que continua durant els propers 
dos anys en el que no comptem només amb el seu grup, sinó evidentment i molt 
fonamentalment també amb vostè. Per tant, reiterar l’agraïment. 
 
El president 
 
Gràcies Joan Ramon, endavant Roser. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Bon dia, des del nostre grup agrair molt especialment al president, des de la més sincera 
intenció, la seva tasca al Consell Comarcal, creiem que en els darrers dos anys s’ha portat a 



 
 
 
 

 

terme un treball intens en una conjuntura política i econòmica complicada interceptada per la 
COVID, i fruit d’un equip liderat pel president que ha cregut i que creu en la política, i 
especialment en els vallesans i les vallesanes, estem convençuts i convençudes que entre 
tots i totes ho seguirem tirant endavant. Amb el Francesc com a president hem potenciat 
criteris, idees, sensibilitats i propostes i sempre pensem que s’ha fet des d’un diàleg 
permanent, des d’un treball per la comarca, consensuant idees i també resolent problemes 
sempre de forma conjunta assumint, com a govern, la part de responsabilitat, per tant 
gràcies. Gràcies per la tasca feta Francesc i pel tarannà conciliador, gràcies per buscar en 
tot moment l’enteniment entre tots els grups i per la feina feta, per la predisposició i aquest 
bon fer i treball en equip de comprensió i de compromís. La presidència sortint d’avui, val a 
dir, que ha ajudat a la transparència, que ha millorat també estats comptables i que s’ha 
realitzat també la primera contractació de gerència seguint el ROC i s’ha fet un balanç 
positiu que presentàvem precisament ahir d’aquests darrers dos anys. Per tant, president, 
alcalde, amic i company, gràcies pel treball, pel compromís, per la generositat que ha fet que 
malgrat les diferències de caràcter polític, haguem pogut mantenir el teu tarannà afable i 
conciliador i que ha servit també per mantenir un to cordial sempre en el debat que hem 
tingut de les idees. Per tant, gràcies “Colo”. 
 
El president 
 
Gràcies Roser, Manuel Losada endavant. 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 
En primer lugar quería excusar a mi compañera Susana Barroso por temas convalecientes 
de una enfermedad y no ha podido conectarse, pero hablaré también en nombre de ella. En 
principio, como no, agradecer también el trabajo realizado desde la presidencia y también 
comentar que ese tono de diálogo que hemos podido mantener estos dos años, en un año 
sobretodo complicado que ha sido el año del COVID, que ha vivido usted en primera 
persona como presidente del Consell Comarcal, y que espero que ya no se repitan otras 
pandemias a lo largo de los años, pero sí que es algo puntual que nos ha tocado vivir y creo 
que se ha afrontado con bastante éxito dentro del Consell Comarcal con las medidas 
tomadas. Dar las gracias también, aunque hay otros compañeros en ese equipo de gobierno 
de otros grupos, que hayan contado con nuestro grupo político para llegar a acuerdos de 
COVID, pero también a otros acuerdos como en presupuestos, etc., y nada, seguiremos 
trabajando y nos seguimos viendo igualmente, porque supongo que habrá otro presidente 
de este Consell Comarcal, y nada, a seguir trabajando en esta línea y agradecer estos dos 
años el cordial trabajo que hemos podido desarrollar. 
 
El president 
 
Gràcies Manuel, senyor Jordi Manils també ha demanat la paraula. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies president, em permetràs Francesc que no et parli de vostè, perquè per mi també 
aquests dos anys ha estat un descobriment conèixer la teva part personal i, des de la 
diferència política dels nostres dos grups, que és important, hem pogut treballar crec que 
d’una forma molt positiva, hem pogut treballar amb confiança, amb respecte i sobretot 
posant per endavant els interessos de les vallesanes i dels vallesans i això ha estat gràcies 
al bon tarannà, al bon fer que has tingut personalment des de la presidència amb el conjunt 
de l’equip de govern i amb la resta de grups del plenari. Crec que l’acord de govern és sòlid, 
estable, està donant fruits i rendiment a la ciutadania, i això és ho important, el balanç que 
presentaves ahir crec que és inapel·lable, objectivament un balanç molt positiu durant 
aquests dos anys en que hem tingut una situació sobrevinguda de pandèmia que ens ha 



 
 
 
 

 

dificultat molt les coses, però com a president crec que has estat capaç de liderar la 
resposta a aquesta situació i de posar sobre la taula carpetes molt importants pel nostre 
territori i per a la institució que representem, així que com a president, moltes gràcies per la 
feina i la direcció que has fet d’aquest govern, i com a persona molt agraït d’haver-te pogut 
conèixer en ho personal, d’haver pogut treballar amb tu més profundament i ens seguim 
trobant a partir de demà mateix. 
 
El president 
 
Gràcies Jordi, alguna intervenció més? Molt bé, per tancar, primer de tot ha estat un gran 
honor presidir el Consell Comarcal del Vallès Oriental durant dos anys, és un honor immens 
ser l’alcalde del teu municipi i també és un honor immens ser l’alcalde de la teva comarca, 
del Vallès Oriental, el Vallès bo que li dic jo, no ho traspasseu cap a l’Occidental això però el 
Vallès Oriental és el Vallès bo i crec que ningú té cap mena de dubte, l’equilibri que té entre 
la zona urbana, la zona industrial i la zona agrícola i forestal hi ha poques comarques que ho 
puguin tenir i la seva situació estratègica també la fan una comarca amb un potencial 
tremendo, molt.  
 
Ho vaig explicar ahir a la roda de premsa, no m’allargaré com a la roda de premsa d’ahir que 
va durar tres quarts d’hora, però sí deixeu-me fer una petita síntesi. M’agrada molt, i vaig dir-
ho ahir, alguns ho sentiran repetit, la filosofia dels romans “llegar, ver y vencer”. Quan 
arribes a un lloc nou no pots entrar amb la cavalleria i començar a fer canvis, primer has de 
mirar, has d’arribar, has de veure i després has de guanyar, i hi ha coses que de vegades no 
fa falta canviar-les perquè estan funcionant bé. Què ens ha passat en el govern que ara 
tenim? Que ha sigut “llegar, ver y pandemia” y això ens ha trastocat una mica els plans, hem 
hagut de redefinir la nostra estratègia i dedicar-nos durant 15 mesos, perquè portem crec 
que son 15 mesos, recordo l’últim Consell d’alcaldies que vam fer al Circuit de Catalunya el 
dia 11 de març i el 14 ens confinaven, per tant portem 15 o 16 mesos de pandèmia i això 
ens ha fet reorganitzar tota l’estratègia present i futura que tenim. Però en aquests primers 8 
mesos sí que hem notat que hi havien 3 aspectes essencials que s’havien de millorar, un és 
el finançament dels consells comarcals, l’altre era el pressupost i l’altre el tema de la seu. A 
part del dia a dia i dels nous programes que s’han engegat que ho trobareu a la pàgina web 
del Consell, ahir ho vam entregar als periodistes, que és balanç de meitat de mandat i relleu 
de presidència. Aquí trobareu totes les accions que les àrees han fet més les noves accions 
que hem anat fent, perquè el Consell Comarcal és un òrgan viu, i moltes més que en 
podríem fer, perquè al final hem d’estar al costat dels ajuntament, i que per un problema de 
finançament no hem pogut fer, però esperem que podem fer. Finançament, la unió fa la 
força, això està claríssim.  
 
Què van fer? Primer una prèvia, en els últims 10 anys el Consell Comarcal ha perdut 
finançament de la Generalitat de Catalunya per un valor de 400.000 o 500.000 euros, una 
entitat que hem anat consolidant llocs de treball i una entitat en un 95% finalista. Com ha 
pogut subsistir això? Perquè teníem un romanent de tresoreria important i cada any l’hem 
anat reduint, fins que ara el 2020 amb pressupostos nous, el romanent que quedava era 0, 
per tant havíem d’aplicar uns pressupostos que per sí sols es poguessin mantenir. 
Finançament, ens vam reunir amb la consellera Meritxell Budó, la presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el president del Vallès Occidental i el president del Vallès 
Oriental, juntament amb els gerents i li vam exposar aquesta problemàtica. Dins les 
possibilitats de la Generalitat, perquè també hem de dir que el finançament de la Generalitat 
és deficient, això també és cert, reivindico també un bon finançament per la Generalitat, dins 
aquest finançament deficient de la Generalitat ens han pogut apartar en els nous 
pressupostos que es van aprovar l’any passat, una partida de 3 milions d’euros dedicada a 
tots els consells comarcals. Amb això hem recuperat 165.000 euros que ens han anat molt 
bé per tancar l’any i així la pèrdua de finançament no ha estat tanta. Per tant, hem 
aconseguit aquest 165.000 euros. 



 
 
 
 

 

 
Segon tema, pressupost. Havíem de fer un pressupost que s’aguantés per sí sol sense 
comptar amb el romanent de tresoreria, i ho hem fet. Han estat uns pressupostos que han 
creat polèmica per la seva pujada sobretot en els serveis socials. Altres entitats, molt a la 
vora nostra, o altres consorcis, la pujada ha estat bestial i no hem protestat, ningú ha 
protestat. Però en canvi al Consell Comarcal, ho entenc, s’ha fet política i alguns han 
protestat. El compromís meu i nostre del govern va ser si tanquem l’exercici i fem una bona 
gestió pressupostària, aquests diners de la pujada del 13,5% dels serveis socials els 
retornarem. Compromís fet, al final la pujada és d’un 2,8. Del 13,5 a un 2,8, i a més a més 
hem tancat amb un superàvit de prop de 300.000 euros, per aquests 165.000 euros que ens 
han vingut i també perquè vosaltres sabreu, sobretot regidors, alcaldes i alcaldesses, que 
quan fas un concurs públic has de dotar pressupostàriament el preu de sortida, i nosaltres 
amb el Servei d’atenció domiciliària estàvem en ple procés de concurs públic i havíem de 
dotar exactament el preu de sortida. I això s’ha adjudicat per molt menys, com sempre sol 
passar, per tant aquests dos factors, aquesta diferència de diners més els 165.000 euros 
han fet, entre d’altres motius, també amb una gestió acurada de la despesa, han fet que 
poguéssim fer aquest retorn i a més tenir els 300.000 euros de superàvit.  
 
I per últim el tema de la seu. Us ho dic obertament, no m’he ensortit, de moment. I que quedi 
molt clar el de moment, perquè ho seguim treballant, però ho seguim treballant sense fer-ne 
soroll, perquè si se’n fa soroll de vegades les coses peten. I espero que aviat puguem tenir 
novetats, en aquests moments tenim la seu on estem amb el teletreball encara podem anar 
aguantant en aquest aspecte, però no és una seu del segle XXI any 21, tenim també vigent 
el conveni que es va signar a principis de 2019 amb l’Ajuntament de Granollers per l’edifici 
dels jutjats, també el tenim, això està vigent, també hi podríem anar, però nosaltres creiem 
que el Consell Comarcal necessita una seu pròpia, en propietat, que sigui una seu del segle 
XXI, any 21 amb tecnologia adequada i espais adequats. I amb això estem treballant, 
juntament amb alguna altra entitat pública. A partir d’aquí, quan tinguem novetats, ja les 
informarem. A mi m’hagués agradat poder ser el president que hagués adjudicat la 
construcció de la nova seu i que el president entrant fos el que la inaugurés, no ha pogut ser 
així però, Emilio, crec que seràs el que la signaràs, i com que els de Junts guanyarem la 
comarca dintre de dos anys seré el que la inauguraré, sinó pensés així políticament, ja se 
que vosaltres penseu al revés, però jo tinc que pensar d’aquesta manera. Per tant, seguirem 
lluitant pel tema de la seu. 
 
Aquests eren els tres grans objectius, llavors hi ha hagut tot l’objectiu de la pandèmia, aquí 
veritablement els grans triomfadors han estat els ajuntaments, tots els alcaldes i alcaldesses 
ens hem arremangat per donar sortida a tot aquest tema de la pandèmia, organitzant 
voluntaris per fer mascaretes, etc., i de què m’he queixat sempre jo? Que el Consell 
Comarcal no té aquella partida que si tingués un bon finançament ha de tenir per fer 
polítiques pròpies. I amb un esclop i una espardenya hem intentat fer el que hem pogut, 
sobretot ara també amb la taula Vallès Oriental Avança. Hem pogut fer el que hem pogut i jo 
reclamo un bon finançament pels consells comarcals perquè al cap i a la fi tot el que faci el 
Consell Comarcal repercutirà en els 39 municipis, i això sí que ho reclamo. 
 
I no em vull estendre més, en el balanç vaig passar també això, ja us ho he dit, vam estar 
parlant de les àrees i dels nous programes que hem engegat, que en són molts, i això ho 
tindreu a disposició a la pàgina web perquè ho pugueu consultar. 
 
Gràcies, moltes gràcies a tots, demano disculpes a l’oposició si en algun moment no he 
estat a l’alçada, també demano disculpes als meus companys si en algun moment no he 
estat a l’alçada, tothom ho intenta fer ho millor possible en aquest aspecte, crec que tots els 
que estem aquí ho intentem però de vegades les coses no acaben sortint o no les fas a gust 
de tots i al final has d’intentar fer-ho perquè la majoria en surti beneficiada.  
 



 
 
 
 

 

Seguiré treballant temporalment com a vicepresident i desitjo des d’aquí molt sort al nou 
president, el ple serà el dia 30 i agrair molt, molt, molt a tots els treballadors i treballadores 
del Consell Comarcal per la feina que fan, i en especial als seus gerents, i deixeu-me també, 
molt especialment, diuen que al costat d’un gran home sempre hi ha una gran dona o al 
revés, al costat d’una gran dona hi ha un gran home, Marta moltes gràcies per la feina que 
has fet, la meva cap de gabinet de presidència, per anar-me al darrera quan no et 
contestava el telèfon i sobretot per la feina que plegats hem fet. Moltes gràcies. 
 
 
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Francesc Colomé i Tenas com a 
president. 
 
El ple pren coneixement de la renúncia al càrrec de president del senyor Francesc Colomé 
Tenas. 
 
 
S’aixeca la sessió a les tretze hores i vint-i-quatre minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president en funcions. 
 
Document signat electrònicament. 
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