
 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA  

DEL DIA 13 DE JUNY DE 2013 
D'ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDENT 

 
 

 
 
La Granada, el dia  13 de juny de 2013, essent 2/4 de 9 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 en funcions Sr. Joan Cols Canals de Convergència i Unió (CiU), assisteixen 
a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza del grup 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 Sr. Miguel Angel Sanz González i Sr. Jose Puga León 
del grup de Convergència i Unió (CiU). 
Es fa constar l’absència del Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Sra.Mercè Villar Pausas, Sr. 
Joan Amat Domènech i 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- ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE-PRESID ENT DE 
L'AJUNTAMENT DE LA GRANADA.  

 

 

Obre la sessió el Sr. Joan Cols Canals, Alcalde-President en funcions de l'Ajuntament de la 
Granada. 
 
S'ha convocat aquesta sessió per l'elecció de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, davant la 
renúncia al càrrec que es va  presentar el passat dia 7 de juny. 
 
A continuació es procedeix a formar la presidència de la sessió pel regidor de major edat Sr. 
Miguel Angel Sanz González. 
 
Seguidament la Secretària de l’Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196 de la Llei 
electoral. 
 
Art. 196. Procediment d’elecció d’Alcalde: 
 
a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 
 
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoria absoluta de los votos, es proclamado alcalde. 
 
d) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabeza 
la lista que haya obtenido mayor número de votos en el municipio. En caso de empate se 
resolverá por sorteo.  
 
 
CANDIDATS. 
 
-    Sr. Carles Tello Luján - Convergència i Unió (CiU). 
-    Sr. Joan Iniesta Zarza - Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM).                                                                
 
 
 



 
El president de la Mesa, Sr, Miguel Angel Sanz González procedeix a iniciar els tràmits de la 
votació per orde alfabètic dels regidors: 
 
 
SR. JOAN AMAT DOMÈNECH...........................absent. 
Sr. JOAN COLS CANALS...................................vota. 
SR. DIEGO DÍEZ DE LOS RÍOS SÁNCHEZ........absent. 
SR. JOAN INIESTA ZARZA.................................vota. 
SRA. SARA MURILLO AGUIRRE........................absent. 
SR. JOSE ANTONIO PUGA LEÓN......................vota. 
SR. MIGUEL ANGEL SANZ GONZÁLEZ.............vota. 
SR. CARLES TELLO LUJÁN...............................vota. 
SRA. MERCÈ VILLAR PAUSAS..........................absent. 
 
 
 
Seguidament el Sr. Miguel Angel Sanz González procedeix a la lectura dels vots: 
 
 

CANDIDATS VOTS 
Sr. Carles Tello Luján (CiU) 0 

Sr. Joan Iniesta Zarza (PSC-PM) 5 

 
 
Atenent els resultats el president de la Mesa proclama Alcalde-President de l'Ajuntament de la 
Granada al Sr.Joan Iniesta Zarza que encapçala la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Progrés Municipal (PSC-PM). 
 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Acte seguit i d'acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, 40.2, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
locals, i 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, per la Presidència de la Mesa es formula a en 
Joan Iniesta Zarza , la següent pregunta:  
 
- "Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d'Alcalde amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l'Estat?" 
 
- Contesta: Sí prometo.  
 
El Sr. Miguel Angel Sanz González entrega la Vara i felicita al nou Alcalde-President. 
 
Complert l'objecte de la convocatòria el Sr. Joan Iniesta Zarza, com a  Alcalde-President dóna 
la paraula al portaveu del grup de CiU Sr. Joan Cols Canals. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU manifestant, primerament, el 
seu desacord amb l’actuació del grup d’Entesa pel Progrés Municipal en no haver assistit al 
Ple. Aquest és un acte democràtic i encara que no hi estiguin d’acord s’ha de respectar. El què 
ha fet l’oposició és una manca de respecte al poble, ells tenen uns deures i uns drets com a 
regidors i encara que no els agradi el què passa ho han d’acceptar. Li sap molt de greu aquesta 
situació.  
 
Després d’això el Sr. Joan Cols Canals dirigeix unes paraules al Ple. 
 
 
 
 
 



“Benvolgudes granadenques, benvolguts granadencs, 
 
He repassat fil per randa allò que vaig dir fa quatre anys, quan ens trobàvem en un Ple 
municipal amb idèntiques característiques al d’aquest vespre. Podria subscriure en la seva 
totalitat les meves paraules en aquell acte i sobretot el missatge de continuïtat, de confiança, 
d'estabilitat i de normalitat democràtica que vaig voler traslladar-vos. 

Avui, quan estem travessant l’equador del mandat municipal 2011-2015,  seguim complint el 
pacte de govern per a la Granada i donem pas a un nou Alcalde, al Sr. Joan Iniesta, a qui, 
d'entrada, vull desitjar sort i encert, tot oferint-li la col·laboració lleial del grup municipal de 
Convergència i Unió. Som un equip, treballem solidàriament, amb un programa de Govern per 
a quatre anys del qual responem, sense fissures, sigui qui sigui l’Alcalde. (com pot ser: el 
tancament de la pista poliesportiva, la remodelació del casc antic, etc, etc.) 

En un entorn de crisi (també de valors), la seriositat dels governants resulta especialment 
rellevant. Nosaltres complim els pactes, complim davant els nostres electors i el conjunt del 
poble. 

Avui no fem res més que un canvi, ja previst, al capdavant de l'Ajuntament, però la feina 
continua; el nostre compromís, com a regidors, amb la governació de la Granada i amb el 
benestar dels granadencs i granadenques es manté ferm. 
  
Tenim, tots plegats, l’experiència de l’anterior mandat: no estem fent cap experiment polític, 
sinó que donem expressió al què ha de ser tota aspiració de govern, sobretot als pobles: 
integrar la pluralitat, fer-la ben present i visible. 
 
El Govern municipal granadenc no s'aturarà ni trontollarà: ha estat, és i serà, sigui qui sigui el 
que l’encapçali, un govern fiable, responsable i coherent, que vol estar a l’altura de les 
persones i les famílies d’aquest poble, en una conjuntura social i econòmica molt complicada. 
 
Permeteu-me unes paraules per agrair a totes les persones i entitats que ens heu facilitat la 
feina, a mi i a la resta de l'equip de govern, en aquests dos primers anys del mandat, i també 
per agrair-vos l'honor de dirigir el nostre poble. 
 
Hem fet actuacions, hem avançat, tot i que les circumstàncies no ajuden gens.  Però vull 
acabar insistint en el que ha estat una constant en el fer i en el dir de qui ara s’adreça a tots 
vosaltres i de tot l’equip de govern: la crida a la col·laboració, a la concòrdia, a la convivència, a 
fer comunitat i a sentir-nos-en. Espero i desitjo que sabrem mantenir aquest clima.  
 
Quan acabi el Ple, cadascú tornarà a casa seva, alguns ho faran amb noves responsabilitats, 
però sempre amb un mateix ideal: fer que la Granada sigui un poble millor, més benestant, 
dinàmic i solidari.... Alcalde, saps que pots comptar amb tots nosaltres!!!! 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció.” 
 
 
Acte seguit pren la paraula l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza, primerament també 
manifestant el seu desacord amb l’actuació del grup de l’oposició Entesa pel Progrés Municipal. 
Creia que en aquests anys haurien madurat com a persones i políticament, ja que el Sr. Diego 
Díez de los Ríos Sánchez ja fa anys que es mou dins la política però veu que no és així. 
 
Després d’això també  dirigeix unes paraules al Ple.  
 
 
“Bona tarda a tothom, moltes gràcies Joan , en primer lloc voldria agrair la presència en aquest 
acte de tots vostès granadencs i granadenques, amigues i amics, familiars i també a 
companyes i companys del PSC. 
 
Avui s’ha fet el Ple de relleu de la persona que fins ara a dut les tasques d’Alcalde en Joan 
Cols, a qui li vull agrair la feina feta, la confiança i la fortalesa demostrada en aquests darrers 
dos anys. 
 
Jo assumeixo l’Alcaldia davant de reptes tan importants damunt la taula com continuar amb la 
tramitació del POUM, demanar al departament d’ensenyament un calendari clar per la  
 
 
 



 
construcció de la nova escola, que com tots sabeu darrerament hi va haver una manifestació 
de pares, mestres i alumnes demanant prou retallades i solucionar la problemàtica de l’escola.  
 
Mantindré reunions periòdiques per demanar més presència dels mossos al poble, per tant 
exigir millores en la seguretat ciutadana. Entenc que no ens podem relaxar. 
 
Continuar amb programes de caire social, hem engegat darrerament un espai dins de la 
regidoria d’ensenyament i joventut conjuntament  amb el servei de la Dinamo,  on noies i nois 
entre 10 i 14 anys que treballen aspectes de relació, tenen un aula d’informàtica i alhora estem 
preparant fer una aula d’estudis assessorat per un professor perquè puguin fer els deures. 
Treballarem amb la intenció d’implantar horts urbans i socials al poble.  
 
Tenim els projectes de la millora de la Pista i el Programa subvencionat pel FEDER per 
l’arranjament del casc antic, cal buscar els recursos econòmics que ens falten  perquè siguin 
una realitat en aquesta legislatura. 
 
Es evident que hi ha una crisis econòmica molt important i la Granada no és una excepció, 
actualment tenim un atur al poble del 15%, ( la mitjana comarcal es del 16,50%) això vol dir que 
164 persones no tenen feina. Realment preocupant, i famílies amb dificultats no només per 
arribar a final de mes, si no el dia a dia es una angoixa constant. Des de serveis socials estem 
fent una tasca immillorable amb pocs recursos i molt de treball. Estem treballant conjuntament 
amb la dinamitzadora del casal d’avis un pla estratègic amb col·laboració amb l’església i 
Càrites per tal d’ajudar aquestes famílies més febles. 
 
Cal potenciar plans d’ocupació comarcal, i fer al meu entendre un treball de camp als dos 
polígons industrials que tenim i empreses del nostre municipi per veure, si algunes d’aquestes 
poden agafar alguns d’aquests aturats.  
 
Potser per contra partida caldrà fer excepcions fiscals a les empreses, ja ho veurem. Però el 
que és evident és que s’ha de fer alguna cosa i la resposta potser la tenim a casa. 
 
Els Ajuntaments estem patint les retallades com tothom, però  no permetrem  que ens treguin 
competències en detriment de les persones, som una Ajuntament sanejat, tenim un 
endeutament del 5%, per tant tenim marge per fer coses. La incompetència del govern central 
en no buscar solucions a la crisi fa que només pensin en desmantellar l’Estat del Benetar. 
La justícia social i la igualtat són valors que s’estan perdent per culpa d’una dreta rància i 
mesquina. 
 
Els municipis hem de continuar fent els serveis que ens pertoquen i millorant-los dintre de les 
nostres possibilitats, millorar també la relació veïns i polítics, vull dir amb això que la 
desconfiança que hi ha en contra de la classe política es torni amb transparència institucional.  
 
Soc conscient de les dificultats que tenim els Alcaldes o Regidors  de municipis petits a tirar 
endavant projectes per millorar el poble, però, amb treball i dedicació es superen els possibles 
entrebancs. 
 
Compto amb el suport de la resta de l’equip de govern, ja tenim una certa experiència de treball 
conjunt i per tant tots estarem a l’alçada del càrrec institucional que representem. 
 
Permeteu-me que comenti breument els comentaris  que es fan darrerament i que manifesten, 
que un partit que ha obtingut només 100 vots el seu cap de llista no pot ser Alcalde. Respecto 
els comentaris però manifesto que això que hem fet avui, es també democràtic i es tan legal 
com que dues minories governin i la majoria estigui a l’oposició, com va succeir aquí l’any 
1999. Personalment jo i llògicament el PSC continuarem donant suport a la persona i al partit 
que ens doni la confiança i tingui propostes concretes per treballar pel poble i per les persones, 
en definitiva, que primi l’interès general i no el partidisme.  
 
Per acabar, voldria donar les gràcies a les treballadores i treballadors d’aquesta casa, que amb 
el seu esforç fan més fàcil la nostra tasca. 
 
Agrair també a les companyes i companys de la candidatura pel seu suport. 
 
 
 



 
 
 
Ara cal treballar, més que mai, per resoldre els problemes dels ciutadans i les ciutadanes no 
només de la Granada si no també de Catalunya. 
 
Res més, agrair de nou a tothom la seva presència, i dir-vos que estic a la disposició de tots els 
granadencs i granadenques  i ara demanar-vos que ens acompanyeu a prendre una copa de 
cava. Moltes gràcies. Visca la Granada i visca Catalunya.” 
 
 
 
 
Acte seguit, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


