
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1ª 
CONVOCATÒRIA  DEL DIA 10 DE JUNY DE 2013. 

 
 
 
 

La Granada, el dia 10 de juny de 2013, 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.  

 
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- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D'A LCALDE-  
PRESIDENT PER PART DEL SR. JOAN COLS CANALS.  
 
 
El Sr. Joan Cols Canals assabenta al Ple de la Corporació de la seva renúncia al càrrec 
d'Alcalde-President i procedeix a la següent lectura: 
 
"En Joan Cols i Canals, regidor del grup municipal de Convergència i Unió a aquest 
Ajuntament, amb aquest escrit, manifesta: 
 
1. Que atesos els resultats electorals de les darreres eleccions municipals a la Granada, i amb 
la voluntat d’aconseguir un govern sòlid i estable al servei dels ciutadans de la Granada, es va 
tancar un acord de govern per la present legislatura entre els grups municipals de 
Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de la Granada. 
 
2. Que, entre altres punts, l'acord contemplava l’alternança d'ambdues forces polítiques a 
l'Alcaldia, corresponent a Convergència i Unió els dos primers anys de la legislatura i el darrer 
de la mateixa, i al Partit dels Socialistes de Catalunya el tercer any de legislatura. 
 
3. Que atès aquest fet, el sotasignat va ser elegit alcalde de la Granada al ple constitutiu de 
l'Ajuntament a aquesta legislatura, fins el dia d'avui. 
 
Atesos aquests fets, el sotasignat, Joan Cols i Canals, comunica la seva renúncia a la condició 
d'Alcalde-President de l'Ajuntament de la Granada, quedant-se de regidor, decisió que 
comunica per tal que el Ple d'aquest Ajuntament procedeixi  a elegir un nou Alcalde."  
 
 
 
Assabentat el Ple de la Corporació, es dóna per acabada la sessió a 3/4 de 9 del vespre (20:45 
h) i signa la present l'Alcalde-President en funcions Sr. Joan Cols Canals  juntament amb la 
Secretària, que certifica. 
 



 


