
 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA   DEL 

DIA 27 DE NOVEMBRE  DE 2012 
 

 
 

 

La Granada, el dia 27 de novembre de 2012, essent 2/4 de 9 del vespre (20:30 h),  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), i 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/es Srs/Sres. Miguel Angel 
Sanz González, José Antonio Puga León  de Convergència i Unió (CiU), Diego Díez de los Ríos Sánchez, 
Mercè Villar Pausas, Joan Amat Domènech i Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés Municipal 
(EPM). 

 
Assistits per la Secretària de la Corporació 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 còpies dels actes dels Plens dels dies 2, 25  i 27 d’octubre de 2012 , 
aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
 

 

2- HISENDA. 
 
2.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDI T AL PRESSUPOST 2012.  
 
Presenta aquest punt de l’ordre del dia el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján. 

La Secretària-Interventora que subscriu, emet el present informe a la vista del desenvolupament de les 
operacions comptables i estima procedents la tramitació d’expedient de modificació de crèdit al 
pressupost 2012, per tal d’atendre a necessitats que es deriven del compliment de despeses ordinàries i 
també crèdits extraordinaris no previstos en el pressupost i que han estat necessàries d’invertir com són 
la compra d’ordinadors per les oficines i la redacció de projectes per tal de sol·licitar subvencions per 
futures inversions, també es genera crèdit mitjançant subvencions extraordinàries de la Diputació de 
Barcelona per l’edició d’un conte infantil. 

L’article 34 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril diu que es podran realitzar modificacions de crèdit al 
pressupost de despeses de l’entitat mitjançant, entre nosaltres, crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdit. 

L’article 36.1 del mateix Reial Decret diu que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podran 
finançar indistintament amb algun dels següents recursos: 

a) Amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria. 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos al pressupost 

corrent. 
c) Mitjançant anul·lació o baixa de crèdits de partides del pressupost vigent no compromeses i que 

s’estimen reduïbles. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2012 va aprovar els Comptes Generals 
de l’exercici 2011 amb un Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 246.261,10 €. 
En base això es considera convenient finançar la modificació de crèdit 1/2102 amb part del Romanent 
líquid de tresoreria.  



L’article 43 preveu també la generació de crèdit amb aportacions de persones físiques o jurídiques, per 
tant, es preveu el finançament de la partida 480.05 amb aportació dels 2.500 euros de la Diputació de 
Barcelona per l’edició del llibre. 
 
 
 
1-SUPLEMENT DE CRÈDIT PER A DESPESA ORDINÀRIA FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA. 
 

PARTIDA 
 

DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

212.01 MANT. PISCINA 8.000,00 5.000,00 13.000,00 

213.00 MANT. ASCENSORS 9.000,00 2.400,00 11.400,00 

214 REPARAC.VEHICLES 1.500,00 400,00 1.900,00 

220.00 MATER. OFICINA 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

221.00 LLUM ESCOLES 11.192,00 2.000,00 13.192,00 

221.10 PRODUCT. NETEJA 5.500,00 1.000,00 6.500,00 

226.00 FESTA REIS 2.000,00 828,50 2.828,50 

 
227.00 

RECOLLIDA 
ESCOMBRARIES 

 
78.000,00 

 
10.000,00 

 
88.000,00 

227.01 NETEJA VIÀRIA 20.000,00 19.000,00 39.000,00 

227.11 SERVEIS JARDINER 5.000,00 6.365,50 11.365,50 

359.00 COMISSI. BANCS 1.100,00 400,00 1.500,00 

465.03 CONS.COMARC.DIV 23.000,00 5.000,00 28.000,00 

480,01 JOVENTUT  2.400,00 100,00 2.500,00 

480.02 ESPORTS 3.900,00 503,00 4.403,00 

480.06 TV LA GRANADA 4.500,00 1.000,00 5.500,00 

481.00 AMPA (LLIBRES) 10.000,00 3.000,00 13.000,00 

 
 
 
 
 
Es fa constar explícitament que l’increment dels 828,50 euros de la Festa dels Reis corresponen a 
l’aportació del municipi de Santa Fe del Penedès. 
 
 
 
2- SUPLEMENTS DE CRÈDIT PER A DESPESA ORDINÀRIA FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE 
CRÈDITS. 
 
En aquest apartat es suplementa la partida 480.05 per l’edició del llibre infantil “Carabonica, el Ruc de la 
Granada” i es finança mitjançant subvenció extraordinària de 2.500 euros de la Diputació de Barcelona.  
 
 

PARTIDA 
 

DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

480.05 COMUNICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ 

100,00 2.500,00 2.600,00 

 

 

 GENERACIÓ D’INGRESSOS TOTAL 
761.01 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONTE 

“CARABONICA, EL RUC DE LA GRANADA” 
2.500,00 

 
 
 
 
 

TOTAL 195.092,00 58.997,00 254.089,00 



3-CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 
 
 

PARTIDA 
 

DENOMINACIÓ TOTAL 

92.626.00 COMPRA ORDINADOR 823,88 

34.640.00 PROJECTE TANCAMENT PISTA 18.550,00 

16.640.01 AVANTPROJECTE VIURE AL POBLE 4.000,00 

 

 

Vist això, es constata que el total de despeses compromeses per incloure en la modificació de crèdit és de 
82.370,88 euros, per tant aquesta és la quantitat a finançar amb el Romanent líquid de tresoreria. Després 
d’això restarà encara un romanent de 163.890,22 euros.  

Per tot l’exposat, s’informa:  
 
Primer:   La legislació aplicable als expedients de modificació de crèdits està constituïda fonamentalment 
pel que preveu el capítol del Reial Decret Legislatiu 500/90 de 20 d’abril. 
 
Segon:   A judici de la Secretària-Interventora que subscriu, la proposta presentada en aquest expedient 
s’adequa al contingut de la referida normativa.  
 
Tercer:  El quòrum necessari per l’acord aprovatori d’aquest expedient és de majoria simple, tal i com 
preveu l’article 22.2 a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril.  
 
 
Remarca el Sr. Carles Tello Luján l’esmena que s’ha fet en la partida dels serveis de neteja viària i que 
s’ha inclòs, per tant la partida de neteja d’edificis. 
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, portaveu del grup d’EPM dient que un cop recollides 
aquestes esmenes en la partida 227 referent a les neteges de via pública i edificis, tot i que encara s’han 
tingut que suplementar amb 11.000 € i 9.000 € per haver-hi inclòs factures de l’any 2011, s’abstindran en 
la votació. 
 
Després d’això, sotmesa la proposta a votació, s’aprova la modificació de crèdit al pressupost 2012, per 5 
vots a favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM i 4 abstencions del grup d’EPM. 
 
 
 
 
2.2- ACCEPTACIÓ DELS FONS CONCEDITS PER LA DIPUTACI Ó DE BARCELONA DINS  
EL PROGRAMA DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA FINANCERA LOCA L. 
 
 
Segueix amb aquest punt el Sr. Carles Tello Luján. 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 8 de novembre de 2012 va aprovar el 
programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada 
de Serveis Públics Locals”. 

Aquest programa s’emmarca en la voluntat de la Diputació de Barcelona de reforçar el suport als 
municipis, i per posar a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, en forma de subvenció, per 
finançar despeses generals pel manteniment de la prestació de serveis locals, especialment els que 
tinguin la consideració de serveis mínims i obligatoris. 

Amb aquest programa s’aporta a l’Ajuntament de la Granada la quantitat de 27.956,59 euros per aquest 
any 2012 i la mateixa quantitat pel 2013.  

Per la concessió d’aquest ajuts es indispensable la seva acceptació expressa.  

A petició de la Diputació i per tal d’avançar els tràmits del 2012 s’ha tingut que acceptar prèviament per 
Decret d’Alcaldia i posteriorment ratificar-ho per Ple.  

 

TOTAL 23.373,88 



Per tot l’exposat i dictaminat favorablement per la Comissió d’Hisenda, el Ple de la Corporació aprova per 
unanimitat, amb 5 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 4 d’EPM,  la ratificació de l’acceptació d’aquests fons 
concedits amb tots els seus termes i condicions. 

 
3- MOCIONS, SI N'HI HA.  
 
L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, presenta al Ple de la Corporació la següent moció: 

A- MOCIÓ DE SUPORT A UN PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL 

El poble de Catalunya està immers en una gravíssima situació social i econòmica per no poder 
administrar els seus propis recursos. Desvia cap a la resta d’Espanya uns recursos imprescindibles per al 
bon funcionament dels serveis de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments catalans i això crea un 
desequilibri fiscal insostenible. 
 
El Govern de l’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar els recursos públics de 
forma eficient i per garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores. És 
un Estat que es troba en una situació de fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar i a més, ha 
incomplert de forma reiterada les seves obligacions amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves 
institucions. 
 
A més, ara s'anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, 
si és donen, contra l'autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels 
serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Cal impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes de cohesió social, de 
degradació de les activitats empresarials i en més increment de l’atur i la pobresa del poble de Catalunya. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat 
de la seva història com a tema d'acollida i de diàleg, els quals veu amenaçats per una campanya 
mediàtica i política de desacreditació constant. 
 
És, doncs, davant d'aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels 
interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. 
 
En base a aquestes raons, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció d’aquests ACORDS: 
 
Primer:  Declarar moralment la Granada territori català lliure i sobirà. 
 
Segon:  Instar el President de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el 
termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el procés de declaració de 
sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera 
convenient la transició cap al nou Estat Català. 
 
Tercer:  Manifestar el ple suport de l'Ajuntament de la Granada a totes aquelles organitzacions cíviques, 
culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la seva 
emancipació com a país. Mostrar a través de l'Associació de Municipis per la Independència i 
conjuntament amb ella el nostre suport a l'estratègia i accions de l'Assemblea Nacional Catalana a favor 
de les llibertats nacionals. 
 
Quart:  Apel·lar a l'esperit cívic de tot Europa i en especial a l'Estat Espanyol, per tal que s'imposi una 
resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l'amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
Cinquè:  Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l'Associació de Municipis per la 
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 
Després de la lectura de la moció, el Sr. Alcalde-President dóna la paraula als altres grups. 
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, en nom del grup d‘EPM dient que estan d’acord amb 
aquesta moció i vol ressaltar concretament el punt quart de la mateixa on parla d’apel·lar l’esperit cívic 
tant d’Europa com de l’Estat Espanyol i avançar en els ideals de pau, llibertat, treball, amistat i germanor 
entre tots els pobles. 
 



Després intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza del grup del PSC-PM dient que no està d’acord amb aquesta 
moció i més després dels resultats de les eleccions del dia 25. Ell estià més d’acord amb aconseguir una 
fiscalitat tipus País Basc o Navarra, però no pas això, i no entén el què vol dir declarar la Granada territori 
català lliure i sobirà.  
 
Després d’això el Sr. Alcalde-President sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor; 4 de CiU i 4 
d’EPM  i un en contra del PSC-PM. 
 
 
 
 
 
4- DECRETS D’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL . 
 
 
4.1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 
 
Per part de la Sra. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d'Alcaldia emesos del 
número 51 al 61 de l'any 2012.  
 
 
4.2-  DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 
 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 20 de setembre, 4 d’octubre i 18 
octubre de 2012. 
 
 
 
 
5- INFORMES REGIDORIES. 
 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT, CULTURA I FESTES.  
 

� El regidor de Joventut, Cultura i Festes Sr. Miguel Angel Sánz González informe que el diumenge 
dia 2 de desembre de 2012 les entitats Filigrana i Fem camí han organitzat una caminada per la 
Marató de TV3, l’aportació és de 3 € per persona. Fa una crida a la participació ja que és per una 
bona causa.  

 
 
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS.  
 

� El regidor d’Obres i Serveis Sr. Joan Iniesta Zarza contesta a la pregunta que li varen fer a l’últim 
Ple referent a l’avaria d’aigua al c/de l’Estació.  
Procedeix a llegir l’informe que va fer l’empresa de subministrament d’aigua CASSA. 

 
� Informa també que, arrel de la queixa formal que es va presentar a la Generalitat de Catalunya 

per haver suprimit la parada d’autocar del dissabte a 2/4 de 9 del matí, ara l’han tornat a posar, 
però només en direcció a Vilafranca del Penedès. 
 

� Segueix informant que, a partir del mes de gener de 2013, es posarà en marxa el servei de 
recollida d’oli vegetal domèstic mitjançant un contenidor que es col·locarà per la zona de l’escola. 
L’empresa facilitarà els mitjans pels serveis sense cap contraprestació per l’Ajuntament. 

 
 
 
 
6- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

� El regidor Sr. Joan Amat Domènech continua amb el tema de l’empresa subministradora d’aigua 
CASSA. El passat dia 2 de novembre al c/de l’Estació a l’alçada de l’empresa Comenfar hi va 
haver una averia. Hi havia un forat d’uns 3 m x 2 m, les tanques estaven molt mal col·locades i el 
forat obert, per tant pregunta si és que no hi ha ningú que controli les actuacions de l’empresa 
CASSA.  
L’esvoranc creu que era força perillós, s’hi podia caure a dins, si una cosa així torna a passar 
pensa que s’hauria de rescindir el contracte amb l’empresa CASSA o bé s’hauria de canviar el 
regidor encarregat d’aquest servei. Li pregunta a l’Alcalde-President quina postura prendrà en 
cas de que torni a passar una situació similar. 
 



 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que ja s’han detectat alguna altre actuació d’aquests tipus 
i que ja ho tenen en compte i ho faran constar explícitament en el nou contracte. 
De totes maneres, com és que si aquesta averia va ser el dia 2 de novembre no ho va comunicar 
en aquell moment o directament a l’empresa CASSA. És regidor municipal i ho hagués pogut dir 
a ell mateix com Alcalde o a algú de l’Ajuntament. El que no pot ser és que l’advertiment el faci al 
Ple de la Corporació després d’un mes que hagi hagut l’averia. Potser en aquell moment 
s’hagués pogut solventar el problema.   

 

 

� La regidora Sra. Mercè Villar Pausas manifesta el mal estat en que es troben molts carrers del 
centre del poble, voreres, etcètera...també a l’Avinguda Catalunya s’ha reparat un esvoranc amb 
formigó, queda força malament.  

 
 

Contesta el  Sr. Joan Iniesta Zarza dient que no es pot fer col·locar quitrà per un tros tant petit. 
Però ho tindran en compte.  

 
 

� Segueix la regidora Sra. Mercè Villar Pausas dient que referent a la factura dels llibres de l’escola 
Jacint Verdaguer, en l’acta de la Junta de Govern Local diu que s’abonarà directament a la 
llibreria “El punt”. No hi està d’acord, creu que s’hauria de fer a través de l’AMPA de l’escola. 
Li pregunta al Sr. Miguel Angel Sánz González si el descompte del 15% que es feia abans sobre 
els llibres ara es continua fent.  
 
 
Contesta el Sr. Miguel Angel Sánz González dient que el descompte era del 10% i sí que es 
continua fent.  

 
 

� La regidora Sra. Sara Murillo Aguirre pregunta com estan els comptes de la Festa Major.  
 
Contesta el Sr. Miguel Angel Sánz González dient que li consta que ja gairebé estan. Tan aviat 
estiguin els portarà per presentar-los al Ple.  

 
 

� El regidor Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, diu que referent a temes de liquidació del 
Pressupost li preocupen algunes partides en les quals no s’han realitzat quasi bé cap despesa, 
concretament la d’atencions benèfiques i això ho troba estrany. 
També fa constar que no s’han gastat les partides d’inversions en vies públiques ni enllumenat. 
També recomana una baixada de l’IBI pel proper any, ja que s’hna recaptat molts diners. 

 
 

Contesta el Sr. Carles Tello Luján dient que pren nota de les seves observacions però que això 
encara no és el tancament de l’any, per tant no és fiable del tot.  

 
 

� L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals diu que suposant que no es faci cap Ple el mes de 
desembre, desitja unes bones festes a tothom.  
 
 
 

 
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


