
 

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

         

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL 

DIA 1 D’OCTUBRE DE 2013 
 

 
 
La Granada el dia 1 d’octubre de 2013 essent dos quarts 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 Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (PSC-PM), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan Cols Canals, el 2n 
Tinent d'Alcalde Sr. Carles Tello Luján  i els Regidors Sr. Miguel Angel Sanz González i Sr. 
Jose Puga León del grup de Convergència i Unió (CiU), Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, 
Sra. Mercè Villar Pausas i Sr. Joan Amat Domènech del grup d’Entesa pel Progrés Municipal 
(EPM). 
 
Es fa constar l’absència justificada de la Sra. Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés 
Municipal (EPM). 
 
Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
 
Oberta la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, 
es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos en l'ordre del dia.  
 

 
 

1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS  

ANTERIORS. 

 
Tenint els Srs/Sres regidors/es còpies de les actes dels Plens dels dies 25 de juny i 10 de juliol  
aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
 

 

2- GOVERNACIÓ. 

 
2.1- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2014. 

 

Presenta aquest punt el Sr. Joan Cols Canals, regidor de Governació. 
 

Atenent les previsions del Decret 177/1980 de 3 d’octubre per l’establiment de les festes locals i 
un cop publicada l'Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
Vist el dictamen favorable de la comissió de Governació i seguint el mateix criteri de tots els 
anys, el Ple de la Corporació per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 3 d’EPM 
acorda per l’any 2014 els següents dies de festa local a la Granada: 
 

- Festa Major de la Granada: 14 de juliol de 2014. 
- 1 de setembre de 2014. 

 
 
       



 
 

 

3- OBRES I SERVEIS. 

 
3.1- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES ALS PLECS DE CLÀUSULES 

PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’AIGUA. 

 

Presenta aquest punt l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza.  
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció de data 27 de setembre de 2013. 
 
El Ple de la Corporació en sessió de 10 de juliol de 2013, va aprovar els Plecs de Clàusules 
que han de regir la contractació de la concessió del servei municipal d’aigua potable. 
 
Els plecs varen ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 2 de 
setembre de 2013.  
 
Per part de l’empresa Cassa Aigües i Depuració SL Unipersonal, concessionària actual, s’ha 
presentat dins del termini d’exposició, un recurs de reposició. 
 
En aquest recurs l’empresa Cassa Aigües i Depuració SLU manifesta el seu desacord amb la 
quantitat prevista en els plecs, de 31.096,59 euros per finançament del deute que actualment té 
subscrit l’Ajuntament amb l’actual concessió.  
 
Consideren que aquesta quantitat no cobreix el deute acumulat els anys 2012 i 2013. 
 
Reclamen concretament que es modifiqui l’apartat 2.3 e) de l’annex 2 del Plec de Clàusules 
reconeixent un deute acumulat de 66.185,20 euros.  
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar les últimes tarifes presentades per Cassa Aigües i Depuració 
SLU en sessió de 22 de desembre de 2011. Amb l’aprovació d’aquestes tarifes es va 
reconèixer el deute dels 31.096,59 euros acumulat i aquestes són les tarifes vigents 
actualment.  
 
L’empresa Cassa Aigües i Depuració SLU sol·licita un nou increment de tarifes per l’any 2013, 
que no és acceptat per l’Ajuntament i es considera la necessitat d’iniciar els tràmits per la nova 
contractació, motivat per les diferents pròrrogues de la concessió actual. 
 
Val a dir que la Comissió de Preus de Catalunya desestima igualment la sol·licitud d’increment 
de tarifes de Cassa Aigües i Depuració SLU atenent els tràmits del nou concurs convocat per 
l’Ajuntament de la Granada. 
 
Dels estudis presentats per la mateixa empresa adjudicatària i dels realitzats pels serveis 
tècnics municipals, es constata el baix rendiment de la xarxa d’aigua de la Granada, 
concretament un 50,92% i la poca efectivitat en la recerca de fuites i la seva reparació. 
 
Aquest Ajuntament accepta el fet que Aigües Ter Llobregat ha incrementat el cost de la compra 
d’aigua, però no per això l’Ajuntament ha d’assumir tot el dèficit. Una millor gestió durant tots 
els anys de la concessió hagués tingut que millorar força el rendiment i per tant no s’hagués 
acumulat el dèficit que ara reclama Cassa Aigües i Depuració SLU.  
 
No obstant això, no es considera necessari esmenar els Plecs de Clàusules tal com demana 
l’empresa recurrent ja que és un tema que no ha de tenir incidència en el concurs, i s’haurà de 
tractar separadament.  
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que estan d’acord amb tot el que s’ha dit i 
potser s’hauria de plantejar demanar d’anys i perjudicis per les fuites d’aigua durant aquests 
temps, que han ocasionat el baix rendiment. 
 
El Sr. Alcalde contesta que ho tindran en compte. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió d’Obres i Serveis, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, aprova l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 
 
Primer: Desestimar el recurs de reposició presentat per l’empresa Cassa Aigües i Depuració 
SLU donat que es considera que la seva reclamació no té incidència en els Plecs aprovats i 
s’ha de separar totalment dels mateixos.  
 
Segon: Considerar els Plecs de clàusules definitivament aprovats, continuar amb la tramitació 
de la licitació i preveure la presentació de propostes fins el proper 15 d’octubre a les 14 hores.  
 
Tercer: Notificar-ho als interessats. 
 

 
 

4- MOCIONS (si n’hi ha). 
 

No n’hi ha cap. 
 

 

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

5.1- 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 del número 31 al número 50 de 2013. 
 

 

5.2-  DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local dels dies 20 de juny, 11 de juliol, 1 
d’agost i 5 de setembre de 2013. 

 
 

 

6- INFORMES REGIDORIES. 

 
REGIDORIA DE JOVENTUT, CULTURA I FESTES. 

 
� El regidor Sr. Miguel Angel Sanz González informa que els propers dies 11,12 i 13 

d’octubre es celebra la Festa del Most. 
Entre els actes a destacar, el divendres es farà la inauguració d’un mercat de pagès i 
posteriorment la Pujada del ruc.  
El dissabte es farà la inauguració del camp de bitlles amb un campionat familiar, al 
costat del Centre Cívic. 
Convida a tothom a assistir als actes i agraeix la col·laboració de les entitats. 

 
 
REGIDORIA DE PROMOCIÓ I ESPORTS. 

 
� El regidor Sr. José Antonio Puga León informa que el dia 6 d’octubre tindrà lloc una 

bicicletada per demanar el carril bici de Santa Fe del Penedès a Vilafranca del 
Penedès.  
Fa una crida per animar a que hi vagi forces persones. 

 
 
 
 
 



ALCALDIA. 

 

� L’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza informa que s’ha tingut de treure el sorral de 
la Pl. de la Torre ja que s’utilitzava per les passejades de gossos i estava sempre ple 
d’excrements. 
 

� Informa també que properament es farà una nova campanya per la tinença responsable 
de gats i gossos, per informar de les condicions higienico-sanitàries, l’obligatorietat de 
tenir-los censats, així com les mesures a tenir en compte quan se’ls passeja per la via 
pública, entre d’altres coses. 

 
� Segueix informant que entre els mesos d’abril a agost d’aquest any 2013 s’han recollit 

129 litres d’oli usat, en el contenidor que està ubicat darrera l’escola. 
 
Les persones que encara no hagin recollit l’embut, que fins ara es donava a les oficines 
de l’Ajuntament, i serveix per utilitzar en el reciclatge de l’oli, a partir d’ara el podran 
recollir a les botigues de l’Estanc i de Cal Garriga. 

 
• Aprofita l’ocasió per felicitar en nom seu i de l’equip de govern a la regidora Sra. Sara 

Murillo Aguirre que ha esta mare el passat dia 23 d’agost i també a la treballadora Sra. 
Olga García González que també ha estat mare el dia 22 de setembre. Moltes felicitats 
a totes dues i famílies respectives. 
 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 
• El Sr. Joan Amat Domènech pregunta si el pressupost de la Pujada del ruc és el que 

demanaven l’any passat. 
 
El Sr. Miguel Angel Sanz González contesta que sí que hi ha hagut un increment de 
tota la festa i se’ls hi dona el que demanaven per fer l’acte.  
 

 
• El Sr. Joan Amat Domènech pregunta si ja tenen els comptes de la Festa Major.  

 
El Sr. Miguel Angel Sanz González contesta que falten un parell de coses, que tant 
aviat com ho tinguin tot tancat portarà els comptes. 
 

 
• Segueix el Sr. Joan Amat Domènech preguntant com és que s’ha enderrocat l’edificació 

del costat de l’Ajuntament i si es farà alguna actuació més.  
 

Contesta el Sr. Alcalde-President dient que s’ha aprofitat que els veïns van demanar 
permís d’obres per fer la façana del seu habitatge, per tirar a terra la caseta que hi 
havia al costat de l’Ajuntament. 
Es va estudiar l’antic projecte redactat en el que s’hi feia una plaça, però de moment no 
està previst fer-hi res més.  

 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que ara mateix no té massa sentit fer una 
nova plaça aquí al costat, ja que al voltant ja n’hi ha diverses.  
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que ara per ara està tot parat.  
 

 
• El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, retornant al tema dels gossos, diu que realment 

és un problema que creix. Ha observat que en algun municipi tenen uns espais uns 
espais especials destinats a què hi vagin els gossos i evidentment els propietaris han 
de recollir els excrements. 
 
El Sr. Alcalde-President contesta que ho estudiaran.  
 

 
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.  

 


