
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª 

CONVOCATÒRIA  DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2010. 

 
 
La Granada, el dia  2 de novembre de 2010, essent  2/4 de 9 del vespre (20:30)  a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió ordinària de 1ª convocatòria, 
presidida per l'Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals del grup de Convergència i Unió 
(CiU), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d'Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza del Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), el 2n Tinent d'Alcalde Sr. 
Carles Tello Luján de Convergència i Unió (CiU), i els Regidors Srs. Francesc Sans 
Zafra, Francisco Javier Carrión Polvillo del grup de Convergència i Unió (CiU),  Diego 
Díez de los Ríos Sánchez, Jordi Capellades Palau i Regidores Sres. Gemma Cantador 
Pallarès i Mercè Villar Pausas del grup Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 
 
Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
S'obre la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser 
iniciada, es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos a l'ordre del dia.  
 
 
 1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 

Tenint els Srs/Sres Regidors/es còpia de l'acta del Ple del dia 28 de setembre, aquesta 
és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

2- URBANISME. 
 
2.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ AMB 
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.  
 
Presenta aquest punt el Sr. Joan Cols Canals, com a regidor d'Urbanisme. 
L'arquitecte municipal Sr. Jordi Artigas va presentar davant de l'Institut Català del Sòl 
una sol·licitud de reparació d'un tram de paviment del capdamunt del carrer de la 
Plana, obra executada per INCASÒL i una sol·licitud instant al mateix organisme a 
urbanitzar un tram de vial i unes zones verdes pendents d'execució del polígon I del 
Pla Parcial La Torre, compromís de l'INCASÒL en l'acta de cessió de 25-11-2003. 
 
En base a això, l'Institut Català del Sòl ha tramès una proposta de conveni de 
col·laboració  per portar a terme aquestes obres. 
 
Examinat aquest conveni, es considera adient introduir unes modificacions en el pacte 
segon del mateix: 
 
Una modificació estaria motivada per l’execució de les obres de la C-15 i que afecten 
concretament aquella zona verda. 
 
L’altra modificació estaria motivada per tal de concretar els terminis de pagament, en 
cas de que les obres s’executin directament per part de l'Ajuntament. 
 
Tot això va venir perquè l'INCASÒL  no es volia fer càrrec de l'arranjament de les 
rajoles del tram del capdamunt del carrer La Plana, al·legant el transcurs del termini de 
garantia de les obres. El que sí que accepta INCASÒL és incloure aquest arranjament 



en la mateixa actuació d'urbanització de les zones verdes i del vial, encara pendents 
d’executar, del polígon I del Pla Parcial La Torre, compromís d'INCASÒL signat en 
l'acta de cessió signada l'any 2003.  
 
Intervé el portaveu del grup d'E.P.M Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, dient que en 
aquest conveni no es diu res de l'acabament de les obres de la C-15. L'urbanització de 
les zones verdes no es pot fer fins que no s’acabi la C-15, s'hi s'ha d'esperar a 
l'arranjament de les rajoles fins llavors, pot passar més d'un any. 
Hi estarien d'acord si es donés opció a arreglar les rajoles anticipadament amb càrrec 
a INCASÒL. Si no pot ser així consideren que el conveni s'ha de deixar sobre la taula 
ja que el compromís d'urbanitzar per part d'INCASÒL ja el tenen, en l'acta de cessió 
del 2003. 
 
Li contesta el Sr. Joan Cols Canals dient que en part té raó, però el que es pretén amb 
el conveni és que INCASÒL assumeixi el cost de l’arranjament de les rajoles, i l’única 
fórmula que accepten és aquesta.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos diu que estan d’acord en que siguin ells qui assumeixin 
el cost però s'hauria de poder fer ara, no haver d'esperar a fer-ho conjuntament amb 
les obres d'urbanització de les zones verdes, per tant, signar ara aquest conveni, creu 
que no garanteix res, no té sentit fins que no es finalitzi la C-15. 
També diu que aquí es parla de 60.000 € i pot ser que després en siguin 70.000 €, 
llavors pregunta que  qui es farà càrrec de la diferència. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu el grup PSC-PM, dient que el sentit i 
l'interès del conveni és incloure l’arranjament de les rajoles en el projecte del vial i 
zones verdes. 
 
El Sr. Joan Cols Canals, diu que el preu ha estat valorat pels tècnics municipals i 
consideren que amb 60.000 € n’hi haurà de sobres. 
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos es manté en la seva postura de que ara mateix signar 
aquest conveni no té massa sentit.  
 
Finalment el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació, i per 5 vots a favor 
dels grups de CiU (4 vots) i PSC-PM (1 vot) i 4 abstencions del grup EPM, s'acorda: 
 
Primer:  Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la 
Granada i l'INCASÒL, relatiu a la reposició i ultimació d’obres d’urbanització en l’àmbit 
del Polígon I del Pla Parcial La Torre.  
 
Segon: Introduir en el pacte segon de la proposta les dues esmenes referides en el 
Dictamen i sol·licitar la seva acceptació a l'INCASÒL (s'adjunta annex del conveni). 
 
 
3- HISENDA. 
 
3.1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIF ICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PEL 2011.  
 
El regidor d'Hisenda Sr. Carles Tello presenta aquest punt de l'ordre del dia. 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en 
els seus articles 15 a 19 el procediment per l’aprovació i modificació de les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  



Aquest exercici 2011 es preveu l'aprovació de l'Ordenança tipus del preu públic per la 
prestació del Servei d’atenció domiciliària creat per la Diputació de Barcelona, per tal 
de regularitzar la prestació dels serveis. Aquesta Ordenança ha estat publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 29 de setembre de 2010.  
 
En quan a la proposta de modificacions s'han tingut en compte els costos dels serveis 
que presta l'Ajuntament i  l'increment de l'IPC estimat a Catalunya. 
 
En aquest sentit les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals compleixen amb la normativa reguladora per la Llei d'Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics que posen de manifest els valors de mercat i 
verificat que les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats 
administratives de competència local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per tot l'exposat, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer:  Aprovar provisionalment per a l'exercici 2011 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:  
 
- Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost de  vehicles de tracció 
mecànica.  
 
S'incrementa la quota tributària en un 2,4%. 
 
A) POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES 
 
1- TURISMES, AMBULÀNCIES, COTXES FÚNEBRES I TOT TER RENY 
- De menys de 8 cavalls fiscals...........................................................................23,55 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals........................................................................63,48 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals....................................................................132,43 
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals.....................................................................164,98 
- De més de 20 cavalls fiscals...........................................................................206,43 
 
2- TRACTORS, TRACTOCAMIONS, TRACTORS D’OBRES I SERV EIS, TRACTORA DELS 
VEHICLES ARTICULATS, VEHICLES ESPECIALS, MÀQUINES A GRÍCOLES, MÀQUINES 
AUTOPROPULSADES QUE PODEN CIRCULAR PER LES VIES PÚB LIQUES SENSE SER 
TRANSPORTADES O ARROSSEGADES PER ALTRES VEHICLES DE  TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
- De menys de 16 cavalls fiscals.....................................................................32,66 
- De 16 a 25 cavalls fiscals..............................................................................51,33 
-     De més de 25 cavalls fiscals.......................................................................154,11 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’article 260 del Codi de Circulació, segons estableix la regla 3ª de l’article 1r del Reial Decret 
1576/89 de 22 de desembre. 
 
 
 
 
 
 



B) SEGONS EL NOMBRE DE PLACES 
1- AUTOBUSOS, FURGONETES I FURGONETES MIXTES HABILI TADES PER AL 
TRANSPORT DE MÉS DE 9 PERSONES. 
 
- De menys de 21 places...............................................................................154,11 
- De 21 a 50 places........................................................................................219,48 
- De més de 50 places...................................................................................274,43 
 
S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al 
transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració 
de les mesures i de la disposició  de les portes, i altres alteracions que no modifiquin 
essencialment el model del qual deriva. 

 
C) SEGONS ELS QUILOGRAMS DE CÀRREGA ÚTIL.  
 
1- CAMIONS, DERIVATS DE TURISME, FORMIGONERES, FURGONS, FURGONETES I 
FURGONETES MIXTES, HABILITATS PER AL TRANSPORT DE F INS A 9 PERSONES, 
VEHICLES MIXTES I VEHICLES HABITACLE. 

 
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil...........................................78,19 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.............................................154,11 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil................................219,48 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil.............................................274,43 
 
2- REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA I 
REMOLCS I SEMIREMOLCS DE VEHICLES ARTICULATS. 
 
- De menys de 1.000....................................................................................32,66 
- De 1.000 a 2.999 quilograms.....................................................................51,33 
-     De més de 2.999 quilograms ..................................................................154,11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ordenança fiscal núm. 6, taxa per expedició de do cuments 
administratius.  
 
Es modifiquen algunes de les tarifes previstes en l'article 7è per tal d’adaptar-les als 
costos del serveis: 
 
 - Certificat d'aprofitament urbanístic - 60 €. 
 - Altres informes tècnics - 40 €. 

D) SEGONS ELS CENTÍMETRES CÚBICS 
 
Ciclomotors........................................................................................................8,84 
 
Motocicletes  
Fins 125 c.c........................................................................................................8,84 
De més de 125 fins 250 c.c..............................................................................14,53 
De més de 250 fins 500 c.c..............................................................................29,07 
De més de 500 fins 1000 c.c............................................................................58,18 
De més de 1000 c.c........................................................................................116,39 
 



- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost s obre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
En l'article 6è "beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable" s'afegeix el 
següent: 

 

1. Es concedirà una bonificació del 80% per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants. 

 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri 
empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter 
d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat 
motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment 
cedit a tercers. 

 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a 
l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 
 
- Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per  llicències 
urbanístiques. 
 
A l'article 6è "quota tributària" s'afegeix un apartat nou: 
 
1) Llicència per divisió horitzontal d'habitatges: el 0,50 del valor cadastral (sòl + 
construcció). 
 
 
- Ordenança fiscal núm.8 taxa per la recollida d'es combraries. 
 
Havent-se presentat els costos per l'any 2011, es modificaran les següents tarifes:  

 
 
Per habitatge 

 
     124,69 € 

Bars i restaurants 
 

     258,09 € 

Locals industrials 
 

     190,15 € 

Locals comercials 
 

     190,15 € 



Habitatge més comerç 
 

     190,15 € 

Jubilats,salari interpr 
 

       13,87 € 

Indústries dels Polígons 
industrial 

 

     747,23 € 

Cases de Camp 
Nivell 1 

            Nivell 2 

 
    124,69 € 
      62,34 € 

 
 

- Ordenança fiscal núm.9  taxa de clavegueram. 
 
S'incrementa la quota tributària en un 2,4%. 
 
- Habitatge: 0,133 euros/m3. 
- Indústries: 0,143 euros/m3. 
 
 
- Ordenança fiscal núm. 10 taxa del cementiri munic ipal. 
 
S'aplicarà als nínxols el cost real de la seva construcció i s'actualitzen els imports de 
l’expedició de títols i la conservació: 
 
- Expedició de títols - 17 euros. 
- Conservació - 12 euros/any. 
 
- Nínxols 1r i 4t pis -  ......................750 € 
- Nínxols 2n i 3r pis - ......................850 € 
- Nínxols antics - 300 euros. 
 
 
- Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de  manteniment de 
camins públics i vies rurals.  
 
Modificació de la quota tributària en un 2,4 %.  
 
- Per cada jornal de terra 3,56 euros/any. 
 
 
- Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa pe r entrada de vehicles i 
reserva de via pública.  
 
Art. 6è:  
 
- Reserva d’espai o prohibició d’estacionament - 18 euros/any. 
 
 
- Ordenança fiscal  núm. 22 reguladora de la taxa p er la utilització 
d'edificis i altres espais municipals.  
 



S'afegeixen les tarifes següents:  
 
- Espais municipals 
  Per cerimònies:  - residents a la Granada.......100 €. 
                             - No residents .......................200 €. 
                            
 
- Ordenança fiscal núm. 23 per la prestació del ser vei de piscina 
municipal. 
 
Es modifica l'import dels pensionistes i jubilats: 
 
- Residents a la Granada: Entrada gratuïta. 
- No residents: 50% dels imports de totes les tarifes. 
 
 
Segon:  Imposar el preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
aprovant el model i les quotes aprovades per la Diputació de Barcelona i publicat al 
BOPB de 29 de setembre de 2010.  
Mitjançant remissió expressa al text  model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al BOPB es farà pública l’adopció d’aquesta ordenança.  
 
Tercer:  Exposar al públic els anteriors acords durant un termini de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació al BOPB i al tauler d’edictes de l'Ajuntament.  
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Després de la presentació amb el dictamen el Sr. Carles Tello explica que el que s'ha 
fet és un increment del 2,4%, basant-se amb l'IPC del mes de setembre, a la majoria 
de modificacions. a la taxa per la recollida d’escombraries si ha incrementat un 10%,  
això ve motivat perquè aquest any es comença la recollida selectiva, s'anirà fent de 
manera paulatinament, però el seu cost ja serà de quasi 9.000 euros aquest 2011. 
Tot i aquest increment la recollida continua essent molt deficitària. 
No s'incrementa  gens ni l'IBI, ni l'aigua, ni la llar d'infants. 
 
Intervé el portaveu del grup d'EPM, Sr. Diego Díez de los Ríos, preguntant primer que 
tot, quin increment s'ha fet a la taxa dels guals.  
Li contesta el Sr. Carles Tello que s'ha arrodonit un euro. 
 
Continua el Sr. Diego Díez de los Ríos dient que hi ha molts ajuntament que el que 
han fet és congelar les taxes i els impostos al ser un any de crisis, i a ells també se'ls 
hi incrementa la despesa, creu que l'increment de la Granada ve motivat per una 
manca de sensibilitat política i una mala gestió. Es podria destinar el que es va cobrar 
d’autopistes, per pal·liar per exemple el 10% de les escombraries, hi esperar al proper 
any a incrementar-les. Hi ha altres despeses gratuïtes com els llibres de text, que es 
cobreixen amb els diners de tots. És una barbaritat incrementar un 10% les 
escombraires.  
El Sr. Joan Cols contesta dient que l'IBI de les autopistes era l'any 2009, no el 2010. 
 



Després d'això, el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i s'aprova per 5 
vots a favor, 4 de CiU i 1 del PSC-PM i 4 en contra del grup d'EPM. 
 
 
 
3.2- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS . 
 
Segueix amb aquest  punt el Sr. Carles Tello, regidor d'Hisenda. 
 
Per part de l’empresa Construccions Jordi Riera, SL adjudicatària de les obres de la 1ª 
fase de la Urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 2 del terme municipal de la 
Granada, s'ha presentat per a la seva aprovació la certificació núm. 7 de les obres, per 
un import de 75.067,35 € i també s'ha presentat la certificació d'obra núm. 2 de l'obra 
de millora de la xarxa de clavegueram de la Granada 1ª fase, per un import de 
83.646,84 €. 
 
Aquestes certificacions han estat degudament informades pel tècnic director de les 
obres i dictaminades favorablement per la Comissió. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 PSC-PM i 4 d'EPM, 
aprova les dues certificacions. 
 
 
 
4- MOCIONS, SI N'HI HA. 
 
A- MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS DE SUPORT ALS  ALCALDES 
QUE HAN ESTAT INJUSTAMENT IMPUTATS PER LA FISCALIA DE MEDI 
AMBIENT PER ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS URBANES  

 
Els alcaldes dels municipis d’Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal i Subirats 
han estat imputats per la Fiscalia de Medi Ambient  del TSJC com a presumptes autors 
d’un delicte “Contra los recursos naturales y el medio ambiente” per abocaments a la 
llera pública d’aigües urbanes residuals sense depurar. 

La depuració de les aigües urbanes residuals va ser assumida per  l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, 
mitjançant el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005, 
aprovat per acord del Govern de la Generalitat de 20 de juny de 2006. 
 
Els esmentats ajuntaments fa temps que van cedir a l’ACA els espais públics per a la 
construcció de les corresponents depuradores. 
 
Així doncs, la construcció d’aquestes depuradores d’aigües residuals no és, en cap 
cas, competència dels ajuntaments. Els alcaldes, més que ningú, han treballat per tal 
que l’ACA construeixi les depuradores i perquè els abocaments puguin ser eliminats i 
les aigües tractades. 
 
El Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, en la seva sessió plenària de 23 de setembre 
de 2010, va ser informat sobre aquesta problemàtica que actualment afecta 3 alcaldes 
de la comarca i altres alcaldes i exalcaldes de Catalunya, i que potencialment pot 
afectar ara i en un futur proper qualsevol alcalde en exercici del seu càrrec. El Consell 
d’Alcaldes va acordar per unanimitat proposar al Ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès una moció de suport en els termes que es detallen tot seguit. 



Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 PSC-PM i 4 
d'EPM,  acorda: 
 
Primer:  Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que construeixi les depuradores 
programades en el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005. 
 
Segon:  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que habiliti els mitjans i les 
partides pressupostàries necessaris per donar compliment a la realització del PSARU 
per  part de l’ACA. 
 
Tercer:  Sol·licitar, amb tot el respecte institucional per les funcions i el treball de la 
Fiscalia de Medi Ambient, que es retirin les imputacions a títol personal als alcaldes i 
que s’arxivin les actuacions, o bé que s’adrecin a qui té la competència i la capacitat 
efectiva. Cal que es considerin el conjunt de les normatives aplicables i l’abast de la 
problemàtica, que podria ser extrapolable a una majoria dels ajuntaments de 
Catalunya. 
 
Quart:  Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern 
a Catalunya, i als Departaments de Justícia i de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat, i demanar-los que en la mesura de les seves competències aportin 
solucions a aquesta problemàtica que afecta a molts municipis de Catalunya. Cal 
evitar que es criminalitzi injustament els alcaldes que es troben en situacions similars o 
que s’hi poden trobar en el futur. 
 
Demanar el suport de les entitats municipalistes (FMC i ACMC) en aquesta qüestió 
d’interès comú per als ens locals. 
 
 
 
5- INFORMES REGIDORIES  /  DECRETS D'ALCALDIA.  
 
DECRETS D'ALCALDIADECRETS D'ALCALDIADECRETS D'ALCALDIADECRETS D'ALCALDIA....    
 
Per part de la Sra. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de decrets 
d'alcaldia emesos del número 103 al 113 de l'any 2010.  
 
 
INFORMES REGIDORIES.INFORMES REGIDORIES.INFORMES REGIDORIES.INFORMES REGIDORIES.    

 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVES 
TECNOLOGIES. 
 
Informe el regidor Sr. Cesc Sans que ja està en marxa l’arranjament de TV la Granada. 
S'ha encarregat un equip nou i segurament en una setmana ja funcionarà.  
 
 
6- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

� El regidor Sr. Jordi Capellades pregunta si ja s'ha acabat d'arreglar el camí de 
Cal Massana. 

 
 Contesta el Sr. Joan Iniesta dient que no, que encara falta fer un reasfaltat  des  
 de Cal Massana fins al final. 



 El Sr. Jordi Capellades també diu que en aquella zona tota la nit estan enceses  
 moltes llums, i potser no cal tanta il·luminació.  
 
 Contesta el Sr. Alcalde-President dient que són bombetes de baix consum, 
 però de totes maneres ho miraran i preguntaran les possibilitats. 
 
� La regidora Sra. Mercè Villar pregunta com és que es va tardar tant, unes 12 

hores, en arreglar una avaria d’aigua que hi va haver dimecres passat. 
 
 Contesta el Sr. Joan Iniesta dient que es va haver que tallar per les obres de la 
 C-15 , s'havia de travessar i era una obra que s'havia de fer tota seguida, no 
 es podia deixar a mitges, per això es va haver de tallar l'aigua tantes hores i 
 després es va anar obrint paulatinament per tot el poble. 
 
� La regidora Sra. Gemma Cantador explica que tenen constància de que hi ha 

uns ocupes als pisos d'INCASÒL. Pregunta si s'ha fet alguna cosa des de 
l'Ajuntament. 

 
 Contesta el Sr. Joan Iniesta dient que es va avisar a ADIGSA, que són els 
 propietaris dels pisos i són ells qui ho han denunciar, la gestió a fer és per part 
 seva. 
 Explica que, per part de l'Ajuntament, no es pot fer res més que no sigui fer-ho 
 saber als propietaris. ADIGSA va respondre que el mes de novembre faran una 
 inspecció als pisos. 
  
 Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos dient que val la pena vetllar que ADIGSA 
 faci l'inspecció, ja que això dels ocupes afecta a tots els altres veïns.  
 

� El regidor Sr. Diego Díez de los Ríos informe de que els han anat a veure les 
treballadores que fan la neteja de l’escola i que depenen de l'empresa de 
serveis SERMAIN. Sembla ser que tenen problemes, ja que hi han hagut 
reclamacions per part de l'escola de que no està prou net i elles han rebut 
amonestacions de l'empresa. Potser s'hauria de, per part de l'Ajuntament, 
buscar alguna solució com ara auditar la feina i les hores que es fan.  

 
 Contesta el Sr. Joan Iniesta dient que s'han enviat cartes a l'empresa per tal 
 que vetllin de que l'escola estigui neta. L'Ajuntament té un contracte amb 
 l'empresa de serveis que és de 5 hores diàries de neteja a l'escola. Si realment 
 això es complís l’escola estaria neta i no hi hauria queixes. S'ha de controlar. 
 
 El Sr. Diego Díez de los Ríos diu que s'hauria, des de l'Ajuntament, mirar 
 d'arreglar les coses i vetllar per què l'escola estigui neta. 
 
 Intervé la Sra. Gemma Cantador dient que potser es podria fer una hora de 
 neteja de lavabos al migdia, que sembla que és on hi ha més problemes. 
 
 El regidor d'Educació Sr. Carles Tello diu que ja es va mirar, però a l’escola 
 amb els nens no es poden utilitzar productes. De totes maneres ho 
 preguntaran. 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l'Alcalde-President aixeca la sessió essent 
2/4 de 10 del vespre (21:30 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que 
certifica. 

 



 


