
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA   DEL 
DIA 4 D’ABRIL DE 2013 

 
 
 

 

La Granada, el dia 4 d’abril 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 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 i Sara 
Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 

Es fa constar l’absència justificada del Sr. Joan Amat Domènech 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 ANTERIOR. 
 
Tenint els Srs/Sres regidors/es còpia de l’acta del Ple de dia 29 de gener de 2013,                                                        
aquesta es aprovada per unanimitat. 

 

 

2- GOVERNACIÓ. 

 

2.1- ELECCIÓ CÀRRECS JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT. 

 

Presenta aquest punt el Sr. Alcalde-President. 
 
A instància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’està tramitant el corresponent  
expedient per a la formulació de la proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i suplent 
del municipi, d’acord amb el que preveuen els articles 4,5,6 i 7 del Reglament  3/1995, de 7 de 
juny dels Jutges de Pau. 
 
Publicat el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de la 
Corporació, han respost al mateix un interessat per la plaça de titular i un interessat per la de 
suplent. 
 
Vist el que disposa l’article 6 del Reglament esmentat així com l’article 101 de la Llei Orgànica 
6/85, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 8 membres assistents, 4 de CiU, 1 PSC-PM i 3 
d’EPM, aprova els següents acords:  
 
Primer:  Elegir com a Jutge de Pau titular de la Granada al Sr. Simó Ortega Domènech, i com a 
Jutge de Pau suplent al Sr. Pere Cuscó Pi, considerant que reuneixen els requisits i les 
condicions necessàries per a l’exercici del càrrec. 
 



Segon:  Proposar al seu nomenament a la Sala  de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per conducte del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de Vilafranca del Penedès, 
d’acord amb el que disposa l’article 101.3 de la  Llei del Poder Judicial. 
 

 

 

3- HISENDA. 

 

3.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA 2012 

PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. 

 

Presenta aquest tema el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, 
així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament de la 
Granada. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament de la Granada. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012: 
 

Rebuts 00 

Liquidacions 6.121,75  

 

 

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012: 
 

Rebuts 86.395,00 

Certificacions 10.437,68  

 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels assistents, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 3 
d’EPM, aprova favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2012 presentada per 
l’ORGT. 

 
 
 

4- OBRES I SERVEIS. 

 

4.1- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL 

PROJECTE DE TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL.  

 

Presenta aquest punt el regidor d’Obres i Serveis Sr. Joan Iniesta Zarza amb una lectura del 
dictamen i manifestant la disconformitat amb l’escrit d’al·legacions presentat pel grup d’EPM. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia de data 26 de març de 2013, que diu textualment: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de gener, va aprovar inicialment el 
projecte de tancament de la pista esportiva municipal. 



 
Dins del termini d’exposició pública del projecte, per part del grup d’Entesa pel Progrés 
Municipal s’hi varen presentar unes al·legacions que es poden sintetitzar per una banda en 
aspectes estructurals i edificatius de les obres i altres referents a temes més d’utilitat i viabilitat 
del projecte. 
 
Referent a l’impacte arquitectònic visual de l’obra s’ha intentat minimitzar al màxim tant en els 
materials, colors, alçada de l’edifici, per exemple s’ha reduït l’alçada en la part més pròxima a 
l’edifici de la Casa de Cultura i s’ha procurat també no perdre lluminositat.  
 
Al ser una reforma d’un edifici existent s’ha tingut que adaptar les mides i les formes al que ja hi 
és, no obstant dir que les  mides de la pista proposada són sensiblement superiors als mínims 
marcats pel Consell Català de l’Esport per un pavelló bàsic tipus PAV-1. 
 
En quan a temes de sortides i evacuacions dir igualment que el projecte s’ha redactat donant 
compliment a les normatives de CTE-DB-SI de seguretat en cas d’incendi, de totes maneres 
sempre es pot fer un estudi d’evacuació dels edificis. 
 
El grup d’Entesa pel Progrés Municipal manifesta que s’han de revisar els preus del projecte ja 
que consideren que són manifestament inflats.  
 
En informe emès pel tècnic redactor del projecte manifesta que els preus utilitzats en la 
valoració de l’obra en cap cas són inflats, ans el contrari, per tal d’ajustar la valoració final del 
projecte, la majoria dels preus unitaris utilitzats es van reduir per sota dels preus de referència 
publicats per l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Val a dir que és 
cert que el projecte no contempla l’equipament esportiu.  
 
Referent als aspectes més de viabilitat i utilitat de l’obra, l’equip de govern pretén el tancament 
d’aquesta pista per donar resposta a la demanda esportiva actual, patinatge, basquet, 
handbol...etcètera, que es podran practicar sense problemes en dies d’inclemències 
meteorològiques, com pluja, vent...etcètera, la zona de lleure a la sortida de l’escola es pot 
utilitzar igualment l’espai de la Casa de Cultura i altres places del poble.  
 
Es preveu, abans d’iniciar les obres del tancament de la pista, la construcció d’una pista 
descoberta, únicament seria un paviment exterior al costat del Centre Cívic, que serà el lloc a 
utilitzar per realitzar-hi a partir d’ara les festes i altres actes, així com activitats esportives i de 
lleure. 
 
Referent a l’espai per aparcament de vehicles, a la zona del darrera de l’escola hi ha espais   
suficients i en cas de competicions se’n habilitaria de nous.  
 
Per tant, des d’aquesta Alcaldia es considera tirar endavant i aprovar definitivament aquest 
projecte.” 
 
La Comissió ho va dictaminar favorablement i es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació 
definitiva del projecte de tancament de la pista. 
 
Intervé la regidora del grup d’EPM Sra. Mercè Villar Pausas dient que s’està perdent 
l’oportunitat de tenir un pavelló útil al poble de la Granada, amb aquest tancament, primer que 
tot, dir que el tema de l’espai queda molt limitat, és un lloc on no es disposarà de places 
d’aparcament, el dispensari mèdic i el casal d’avis quedaran ofegats per les parets de la pista, 
s’hi perdrà llum per la poca distància que hi haurà entre els edificis, els alumnes de l’escola no 
el podran fer servir per esbarjo com fan ara, etcètera. 
El grup d’EPM pensa que seria millor iniciar un pavelló nou al costat del Centre Cívic.  
Dir també que si creuen que hi haurà tanta baixa vol dir que els preus sí que estan inflats. 
 
Respon el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que és un projecte que està sobre la taula i que l’únic 
que el pot endarrerir és el seu finançament, ara estan buscant recursos. 
El tema de l’aparcament creu que no ha de ser problema, a les zones properes n’hi ha o se’n 
pot habilitar, posa d’exemple la pista de cal Bolet a Vilafranca. Entén que quan es tinguin els 
diners no hi ha d’haver cap tecnicisme que impedeixi l’obra.  
 



La Sra. Mercè Villar Pausas es reitera en què el millor és començar un pavelló nou al costat del 
Centre Cívic i a la pista fer-hi uns arranjaments mínims per evitar l’entrada d’aigua i vent.  
 
El Sr. Joan Iniesta diu que no els hi donen diners per un pavelló nou, sinó només per reformes. 
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que no sap on diu que no donen diners per 
nova construcció. Ell ha parlat amb persones de la Diputació de Barcelona i li han dit que no hi 
ha cap norma escrita que ho digui i que normalment escolten les demandes dels municipis.  
En referència al pressupost, el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que ja donen per fet una 
baixa de 50.000 € i llavors la faran servir per fer la pista pavimentada i descoberta al costat del 
Centre Cívic. El que s’havia d’haver fet és un pressupost més realista.  
 
El tema de l’aparcament no sap com ho veuen, ja que les previsions en aquesta zona és que 
algun dia hi hagi cases i pisos. L’impacte de l’edifici serà tremend al costat de la Casa de 
Cultura que quedarà ofegada.  
 
Intervé ara l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, dient que el grup de CiU al seu programa 
electoral ja demanava un pavelló nou, però ara econòmicament això és impensable, per això 
han d’aprofitar les instal·lacions existents. És una demanda des de fa temps de molta gent i 
concretament del grup de patinadores i ara – dirigint-se a la Sra. Mercè Villar Pausas- li recorda 
que ella va ser una de les que més va reivindicar el tancament de la pista, li recorda el dia de la 
competició a Ripoll, va ser qui més va pressionar per aquest tancament i ara no accepta el 
projecte. 
L’equip de govern, ha optat per tirar endavant aquesta obra per què és necessari pel poble de 
la Granada i és necessari ara per poder fer activitats com patinatge, basquet, 
handbol....etcètera, d’aquí a vint anys ja veurem el què es podrà fer.  
 
Per al·lusions contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que és veritat el què ha dit i que 
és una necessitat per la Granada tenir un pavelló tancat, però no la pista sinó un de nou a la 
zona esportiva, aquesta pista el dia que hi hagi competicions quedarà igualment petita.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez li diu al Sr. Joan Cols que parla de vint anys per fer un 
pavelló nou, molt bé, el que ara es podria fer és el paviment i el tancament i la resta ja s’aniria 
fent poc a poc.  
 
Després d’això el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i per 5 vots a favor, 4 de 
CiU i 1 del PSC-PM i 3 en contra d’EPM,s’acorda: 
 
Primer:  Desestimar les al·legacions presentades pel grup d’EPM a l’aprovació definitiva del 
projecte de tancament de la pista esportiva municipal, pels motius expressats més amunt. 
 
Segon:  Aprovar definitivament el projecte de tancament de la pista esportiva municipal. 
 
 
 

5- MOCIONS, SI N'HI HA. 

 
Presenta aquest punt l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals. 
 
Per part de l’Assemblea Territorial de la Granada de l’ANC, juntament amb altres entitats locals, 
han presentat una moció per tal que sigui aprovada pel Ple de la Corporació, i que diu 
textualment:  
 

“Demanem a l’Ajuntament de la Granada com a membre de l’Associació de Municipis per la 
Independència que, en resposta a la demanda presentada per Assemblea Territorial de la 
Granada de l’ANC i amb el suport de les entitats locals i partits amb representació al poble, 
que habiliti un lloc adient de la nostra vila amb la designació i retolació “Espai, Plaça o 
Rotonda de la Independència”, o terme similar. 
 
La finalitat d’aquest espai serà disposar d’un lloc de trobada col·lectiva pels actes i 
convocatòries dels nostres veïns de gran majoria independentista, com s’ha demostrat en les 
votacions específiques i en les darreres legislatives. Aquest lloc, que s’inauguraria amb una 



festa popular amb assistència d’entitats, partits i autoritats, estaria presidit per una estelada 
de gran volada penjada d’un pal elevat.” 
 

Es pot considerar més que una moció una petició d’un espai públic al qual se li doni la 
denominació específica d’espai, plaça o rotonda de la Independència.  
 
Davant d’això per part del Sr. Alcalde-President s’ha proposat de designar la plaça del costat 
de la piscina, amb xamfrà amb la carretera de Santa Fe, com aquest espai que sol·liciten i 
proposa nomenar-la com la  “Plaça de la Independència”. 
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, dient que hi estan 
d’acord, ho consideren un fet important 
 
Intervé també el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup de PSC-PM dient que també hi està 
totalment d’acord.  
 
Després d’aquestes intervencions, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb 4 
vots de CiU, 1 del PSC-PM i 3 d’EPM, acorda: 
 
Primer:  Acceptar la proposta presentada per l’Assemblea Territorial de la Granada de l’ANC i 
designar la plaça del costat de la piscina/xamfrà amb la carretera de Santa Fe com l’espai 
públic dedicat a la independència de Catalunya. 
 
Segon:  Denominar, d’acord amb el que preveu l’article 108 del Decret 336/88, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, a aquesta plaça “Plaça de la 
Independència”. 
 
Tercer:  Exposar al públic aquest expedient de nomenclatura de vies públiques per un termini 
de vint dies als efectes del seu examen i suggeriments, si és el cas. 
 
 

 

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

 

6.1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 

 

Per part de la Sr. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d’Alcaldia 
emesos el número 5 al 10 de 2013. 
 

 

6.2-  DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

 

Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 24 de gener, 7 de febrer, 
22 de febrer, 28 de febrer i 7 de març de 2013. 
 
 
 
 
 

7- INFORMES REGIDORIES. 

 

REGIDORIA DE CULTURA 

 
El Sr. Miguel Angel Sanz González informa que s’ha habilitat una sala d’estudi al Centre Cívic. 
De moment  funcionarà tres dies a la setmana i si va bé es podria ampliar. Més endavant 
també es preveu una aula de reforç escolar a la tarda pels alumnes d’ESO. Això s’intentarà 
preparar pel proper curs. 
 
 



REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS  

 

El Sr. Joan Iniesta Zarza informa de la situació en què s’han trobat els Pujols, ho han 
destrossat tot; la font, les barbacoes, etcètera. Ensenya fotografies del lloc. Davant d’això, de 
moment, la intenció és de no fer-ho de nou, es netejarà i es deixarà sense res. Aquests actes 
vandàlics costen molts diners a l’Ajuntament i ara mateix hi ha altres prioritats.   
 

 

8- PRECS I PREGUNTES. 

 
� El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez explica al Ple que ahir van tenir una reunió amb 

el Sr. Agustí Serra, Director General d’Urbanisme, pel tema del POUM de la Granada. 
Varen coincidir amb ell en que els Planejaments Urbanístics són instruments que han 
d’estar consensuats per tothom, ja que si fan previsions urbanístiques a llarg termini, 
per tant, tots tenim la responsabilitat de que aquest POUM que ara s’està redactant es 
pugui aprovar consensuadament. 
Pensen que és bo el fet de que ara es farà un altre exposició pública abans de portar-lo 
a l’aprovació provisional. 
També els hi va dir que intentarà convocar una reunió de tots plegats, equip redactor, 
equip de govern de CiU i PSC-PM, grup d’oposició d’EPM, i urbanisme per consensuar 
i tirar endavant aquest POUM. 

 
Contesta l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals dient que li sembla bé, que també ho 
varen parlar ells amb el Sr. Agustí Serra. Ara l’equip redactor està acabant el document 
que s’haurà de tornar a exposar al públic. 
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez demana poder veure i estudiar aquest document 
amb temps.  
 

 
� La Sra. Sara Murillo Aguirre diu que la marquesina de l’estació de tren està malmesa.  

 
El Sr. Joan Iniesta li contesta dient que està al cas, és també conseqüència dels actes 
de  vandalisme. Ho va notificar a RENFE, que és qui en té el manteniment i li van dir 
que ja ho arreglarien. Informe que tornaran a treure a concurs el bar de l’estació de tren 
de la Granada. 

 
 

� La Sra. Mercè Villar Pausas diu que hi ha veïns del municipi que han rebut cartes del 
cadastre per tal de que legalitzin obra nova que no tenen declarada. Demana que des 
de l’Ajuntament se’ls informi de l’obligatorietat de presentar el model 902. 
 
El Sr. Alcalde-President diu que en pren nota. 

 
 
 
L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals intervé dient que abans de tancar la sessió vol parlar 
del fulletó que el grup d’EPM ha passat per algunes cases del poble. No té res a dir en que 
políticament s’ha de fer oposició, amb paper, oral ...etcètera, però amb el que no està d’acord 
és amb el dibuix que han fet on es veu l’Alcalde amb nom i cognoms donant una puntada al cul 
al municipi. Creu que és una manera molt barroera de fer política. S’atempta contra una 
institució, l’Alcalde, d’una manera poc correcta.  
L’oposició pot ser dura, constructiva, però mai barroera com en aquest cas. Res més a dir i 
s’aixeca la sessió.  

 
 
 

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. 
 
 



 


