
 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA   

DE 1ª CONVOCATÒRIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2012. 
 

 

 

 

La Granada, el dia 29 de maig 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.  

Seguidament 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 LES ACTES DE LES SESS IONS ANTERIORS. 

Tenint els Srs/Sres Regidors/es còpies de les actes dels Plens del dia  28 de març i 10 de maig de 2012, 
aquestes són aprovades per unanimitat. 

 

2- CULTURA.  
 
 
2.1- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUN ICIPAL.  

Presenta aquest punt el Sr. Miguel Angel Sanz González, regidor de Cultura. 

L’Ajuntament de la Granada va aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona pels 
serveis de gestió i manteniment de l’arxiu municipal. 
Un dels compromisos del conveni és l’aprovació del Reglament del servei d’arxiu municipal proposat per 
la Diputació de Barcelona.  
Aquest reglament té per objectiu esdevenir l’instrument idoni per regular el funcionament del SAM (Servei 
d’Arxiu Municipal). 
 
Havent-se examinat la proposta de Reglament presentat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
BOPB núm. 117 de 17 de maig de 2010, dictaminat favorablement per la Comissió de Cultura, es 
proposa al Ple de la Corporació la seva aprovació i acollir-nos també a la publicació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents per 9 vots a favor 4 de CiU, 1 del 
PSC-PM i 4 d’EPM. 

 

 

3- MOCIONS, SI N’HI HA.  
 
3.1- MOCIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS DE L’EST AT A LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS.  
 
Presenta la moció el regidor Sr. Miguel Angel Sanz González. 
L’Ajuntament de la Granada sempre ha estat especialment atent a la cobertura social de les persones 
amb risc d’exclusió social per raó de la seva  discapacitat i especials dificultats. Aquesta sensibilitat s’ha  



 
 
 
concretat a través de la col·laboració amb empreses i entitats com Nou Verd o Mas Albornà, entitats que 
tenen com a finalitat la ocupació de persones amb discapacitats que els faria molt difícil la seva inclusió 
laboral. Aquesta aposta de l’Ajuntament de la Granada arriba fins al punt de confiar a aquestes entitats 
tasques de jardineria i neteja. 
 
En aquests darrers anys aquestes persones amb alta discapacitat han estat rebent un ajut de l’estat 
consistent en el 75 % del Salari Mínim Interprofessional i per tant, es facilitava la seva contractació 
laboral al abaratir-se per les empresa els costos laborals que suposaven la seva contractació. 
En aquest moment s’estan tramitant els pressupostos generals de l’Estat, en els quals es preveu una 
rebaixa de l’aportació de l’estat de forma que aquesta quedi reduïda al 50 % del Salari Mínim 
Interprofessional. 
 
Aquesta reducció en l’aportació estatal suposaria un cop molt fort a aquestes persones i al sector dels 
centres especials de treball que veurien les seves possibilitats d’acció certament reduïdes, posant-se en 
perill llocs de treball de persones que, sense aquests ajuts, poden quedar fora del circuit laboral. 
 
Per tot plegat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents per 9 vots a favor 4 de CiU, 1 del 
PSC-PM i 4 d’EPM, acorda: 

 
- Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’estat del 75 % del Salari Mínim 

Interprofessional de les persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
 

- Demanar al partit que dona suport al Govern de l’Estat (Partit Popular) i al mateix govern que 
inclogui en els Pressupostos de l’Estat per l’any 2012 una partida amb la quantitat suficient 
per garantir aquesta aportació. 
 

- Demanar a tots els partits presents en les Corts Espanyoles que, a través dels mecanismes 
legals oportuns, facin tot el que sigui possible per tal que els Pressupostos Generals de 
l’Estat incloguin una partida que garanteixi aquesta aportació. 
 

- Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya i als departaments d’Empresa i 
Ocupació i al de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.     

 
 
 
4- DECRETS D’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL . 
 

4.1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS I DE LES JUNTES DE GOVERN 
CELEBRADES.  

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 al 41 i de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 
29 de març, 12 i 19 d’abril i 3 de maig de 2012. 
 
 
 
5- INFORMES REGIDORIES. 
 
El Sr. José Antonio Puga León, regidor d’esports, felicita públicament a les nenes del grup de patinatge, 
el grup de les grans han quedat campiones de Catalunya en la categoria de grup show escolars i el grup 
de les petites han quedat en segon lloc. 
 
 
 
 



 
6- PRECS I PREGUNTES. 
 

� El Sr. Joan Amat Domènech diu que en el darrer Ple es va demanar que l’equip de govern es 
plantegés rebaixar el 3% d’IBI que s’havia apujat amb l’aprovació de les ordenances, pregunta si 
ho han fet.  

Contesta el Sr. Alcalde-President dient que no s’ha fet.  

 

� La Sra. Sara Murillo Aguirre pregunta qui s’encarrega del manteniment de les rotondes de la C-
15. Estan molt malament.  

Contesta el Sr. Joan Cols Canals dient que justament aquesta tarda han tingut una reunió al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb el Sr. Jordi Follia i Alsina, Director General de la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i altres Alcalde afectats per la C-15 i que 
aquest tema els hi ha dit que encara no està clar, que hi estan treballant i ja ens diran alguna 
cosa.  
Tots els Alcaldes estan indignats per aquest tema del manteniment de la C-15, tant per les 
rotondes com per les vies de servei.  

 

� La Sra. Mercè Villar Pausas pregunta com és que no hi ha senyalització que indiqui la sortida per 
anar als Pujols.  
També pregunta com és que al Camí Vell de Vilafranca encara hi ha la senyalització antiga.  
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que ho parlaran amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès que són els qui ho varen fer.  

 
 

� El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez comenta que el dijous dia 24 de maig el grup d’EPM i un 
grup de veïns varen fer un acte públic i informatiu del POUM. Varen sol·licitar a TV la Granada 
que hi anés a gravar i una hora abans de començar, el responsable de la televisió els hi va dir 
que el Sr. Alcalde els  havia prohibit anar a gravar l’acte. 
Això és indignant, el seu grup d’EPM fa temps que demana la regulació dels mitjans de 
comunicació mitjançant l’aprovació d’un reglament i això no s’ha fet mai, i ara, pregunten al Sr. 
Alcalde, en base a quina norma legal va prohibir la gravació de l’acte per part de TV la Granada. 
Perquè s’ha de pensar que s’empara en alguna llei per actuar d’aquesta manera. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que el Reglament es va intentar fer, però en el moment 
en quès es va començar a parlar de que es preveia que les televisions locals s’integressin a 
Penedès TV, es va parar la gestió i no s’ha tornat a iniciar.  
En quan al motiu de la seva prohibició va ser al considerar-ho com un acte polític i s’enten que 
TV la Granada només pot gravar actes polítics en campanya electoral.  
Per altre banda, sí que es considera que TV la Granada pot gravar qualsevol acte oficial de 
l’Ajuntament. 
 
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta dient que això és totalment il·legal, ho va fer 
sense cap criteri ni emparant-se amb cap llei.  
Demana que es tiri endavant un Reglament per regular aquest tema.  

 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del vespre 
(21 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica. 
 
 
 
 
 


