
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA   
DE 1ª CONVOCATÒRIA DEL DIA 28 DE JUNY DE 2012. 

 

 

 

 

La Granada, el dia 28 de juny 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 extraordinària 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, DEL COMPTE GENERAL 2011.  
 
Presenta aquest punt el Sr. Carles Tello Luján, regidor d’Hisenda. 

La Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 24 de maig de 2012 per tal d’informar els 
Comptes generals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2011, tot això d’acord amb 
els articles 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals. 

Després d’haver quedat informat favorablement, els comptes varen ser exposats al públic 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense que contra els 
mateixos s’hi hagi presentat cap tipus d’al·legació ni reclamació. 

Havent-se dictaminat favorablement aquests Comptes d’acord amb els articles 208 a 212 del 
RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, la instrucció de comptabilitat local i altres disposicions concordants, es 
proposa al Ple l’aprovació dels Comptes.  

El Sr. Carles Tello Luján explica que els comptes es tanquen amb un Romanent de 246.000 € i 
això vol dir la bona gestió econòmica que s’està fent a l’Ajuntament. Això ha suposat ajustos 
pressupostaris durant tot l’any, i ara es troben amb els bons resultats.  

Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, portaveu del grup d’EPM, dient que si això fos 
una empresa privada es podria dir que les finances van molt bé, però essent una empresa 
pública i havent generat tant benefici no es pot interpretar com una bona gestió, ja que s’han 
demanat dos crèdits en un any, perquè no es podien pagar als proveïdors. 

Per altra banda, no calia apujar tant els impostos, tan el 13% d’IBI, com els vehicles...etcètera.  
Si els números van tant bé no cal pressionar més als veïns del poble. També dir que, amb tot 
això, no s’ha fet cap inversió al poble, per tant, no veuen on és la bona gestió de l’equip de 
govern.  
 
Contesta el Sr. Carles Tello Luján dient que el tema dels crèdits en l’administració pública 
s’utilitza per inversions tant en èpoques de bonança com de crisi. El finançament de les 
inversions s’acostuma a fer una part en crèdit per tal de no utilitzar ingrés ordinari.  



Aquest any 2011 l’Ajuntament es va acollir als ICO del Ministeri d’Hisenda per pagament a 
proveïdors, ja que es va considerar que era un bon producte i tenint en compte que 
l’endeutament d’aquest Ajuntament és baix, de l’ordre del 5%. 
 
Intervé ara el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que els números són ficticis, no costa 
gaire de fer-los i evidentment si deixes de gastar en despeses els números donaran beneficis, i 
més quan s’han apujat tant els impostos. 
 
El Sr. Carles Tello Luján es reitera en què ha estat un any de treball força positiu en quan a la 
gestió econòmica, creu que el grup d’EPM hauria d’estar a favor de la seva aprovació i ara 
tampoc és el moment de justificar partida per partida.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta dient que hi ha molta despesa que no s’ha 
esgotat per exemple el tema de la Festa Major. Mai han criticat aquesta despesa perquè 
consideren que la Granada ha de tenir una bona festa i ara encara han quedat 2.000 € per 
gastar. 
 
Intervé l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, dient que fa dos anys la Festa Major havia 
costat 90.000 €, i això no podia ser de cap manera, per això l’any passat es va decidir ajustar 
els números a 54.000 € i es va aconseguir, i això és també el que es farà aquest any.  
Amb aquesta diferència de diners s’han pogut incrementar partides més necessàries com ara 
les destinades a Serveis Socials, i la Festa Major queda igual de lluïda. 
Pregunta al Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez si els números estan bé, o no.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta que els números estan bé administrativament i 
el que critica és la mala gestió política, no la de les persones que porten la comptabilitat a 
l’Ajuntament.  
Li pregunta al Sr. Alcalde-President com repercutiran aquests 240.000 € de benefici al poble i 
en les persones que ho necessiten. 
El grup d’EPM. s’abstindrà, en lloc de votar en contra, perquè creuen en la bona gestió 
administrativa i perquè volen veure d’aquí a finals d’any en que es destinen aquests diners. 
 
Intervé el Sr. Carles Tello Luján demanant al Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez que sigui la 
última vegada que li diu “doctor en ciències”. Li demana per favor, ja que és la segona vegada i 
li demana que el tracti amb el mateix respecte que ell fa servir amb tothom, gràcies. 
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que ho tindrà en compte. 
 
Després d’això es sotmeten els Comptes Generals a votació i per 5 vots a favor, 4 de CiU i 1 
del PSC-PM i 4 abstencions d’EPM, s’acorda: 
 
Primer:  Aprovar els Comptes Generals d’aquest Ajuntament de l’exercici 2011. 
 
Segon: Trametre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Delegació del Govern de Catalunya per a la seva 
fiscalització externa.  
 
L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, desitja una molt Bona Festa Major a tothom i fa una 
crida a la participació ciutadana.  
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¼ de 10 
del vespre (21:15 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 
 



 


