
 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA   DEL 

DIA 29 DE GENER DE 2013 
 

 
 

 

La Granada, el dia 29 de gener 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, Joan Amat Domènech i Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés Municipal 
(EPM). 

 
Assistits pel Secretari Accidental de la Corporació Sr. Josep Ventura Bou, 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 27 de novembre de 2012,                                                           
aquesta es aprovada per unanimitat. 
 
 
2- HISENDA. 

 

2.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’ANY 2013 I LES SEVES BASES 

D’EXECUCIÓ. 

 
Per part del regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján es procedeix a la lectura del dictamen de la comissió 
d’Hisenda, el qual textualment diu: 
 
“Vist l'esborrany de pressupost de l'exercici 2013 presentat per l'Alcaldia, amb un import total de 
2.100.061,12 euros, tant per ingressos com per despeses. 
 
Atès que el pressupost es presenta equilibrat resultant que el total de les despeses és igual que els dels 
ingressos, que es compleixen totes les formalitats legals i que conté la documentació suficient i 
necessària, d'acord amb el que disposa la Llei 39/88, reguladora de les Hisendes Locals i legislació 
concordant, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer:  Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per l'exercici 2013 i el seu estat 
consolidat, d'acord amb l'annex adjunt. 
 
Segon:  Aprovar, així mateix, les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Tercer:  Aprovar la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats a personal 
funcionari, laboral i eventual, segons detall. 
 
A) Personal Funcionari   Núm. Places            Grup 
 
1- Secretari-Interventor    1      B 
2- Subescala Auxiliar    1      D 
3- Subescala Subaltern (vacant)   1      E 
 
B) Personal Laboral d'activitat temporal o durada determinada. 



 
Peó      4 
Neteja      1 
Auxiliar Administratiu    3 
Llar d'infants                                        4 
Auxiliar menjador llar d'infants                              1   1/2 jornada 
Dinamitzadora social                                            1   1/2 jornada 
 
Quart:  Sotmetre aquest pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal a informació 
pública per un termini de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci al B.O.P.B. i tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes d'examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat 
amb el que disposa l'article 150 -1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals (LRHL). 
 
Cinquè:  Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de 
personal, sense necessitat d'adoptar-se un nou acord, si durant l'esmentat termini d'informació pública no 
es presenta cap reclamació. 
 
Sisè:  Publicar al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el resum per capítols de l'esmentat 
pressupost, així com la plantilla de personal, una vegada definitivament aprovats, en compliment del que 
determina l'article 150-3 de la LRHL. 
 
Setè:  Remetre una còpia de tot l'expedient, definitivament aprovat, a la Generalitat de Catalunya i a 
l'Administració de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 150-4 de la LRHL.” 
 
 
El Sr. Carles Tello Luján segueix explicant que hi ha un augment substancial amb referència al 
Pressupost de l’any 2012, per l’obra que es preveu fer aquest exercici 2013 que és el tancament i reforma 
de la pista esportiva i que puja un import de 583.595,34 euros. S’han fet petits ajustos i les mínimes 
retallades. 
 
Pren la paraula el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que un any més la 
postura del seu grup és votar en contra del Pressupost per diversos motius. 
Només hi ha una inversió important que és el tancament i reforma de la pista esportiva i que es preveu 
subvencionada el cent per cent. Tampoc veuen cap interès en fer una deixalleria que es podria fer amb  
un  pressupost d’entre 60.000 i 80.000 euros. 
Es pot observar que es preveuen recaptar més diners que els recaptats l’any 2012 en les partides del 
Fons nacional de cooperació de l’Estat i en la Participació dels tributs de la Generalitat. 
Es tornen a posar 10.000 i 20.000 euros en les partides d’inversions en enllumenat públic i carrers, 
aquestes partides també estaven previstes en el pressupost 2012 i a finals d’any no s’havien gastat. El 
camí de la Mulata i el de la Carrerada estan en mal estat.  
També a la partida d’atencions benèfiques s’han gastat molt pocs diners. 
La partida d’estudis i treballs tècnics és molt elevada perquè torna a preveure el sou d’un arquitecte del 
qual el grup d’EPM reitera que no hi està d’acord.  
Manifesta que no han tingut gaire temps per estudiar el Pressupost, ja que se’ls hi va donar una còpia 
vint-i-quatre hores abans de fer la comissió d’Hisenda. 
 
Contesta el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján dient que això és un pressupost i que hi ha tot l’any 
2013 per fer ingressos, despeses i modificacions, si és el cas, i que la partida de Serveis Socials no es 
l’Alcalde ni els regidors els qui decideixen com es gasta. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-PM contestant al Sr. Diego Díez de los Ríos  
sobre el tema de la deixalleria, dient que ell és més partidari de que l’empresa Contenidors del Penedès 
pugui fer-la a la seva finca situada al terme d’Avinyonet, davant el Polígon dels Fondos de l’Estació, ja que 
llavors serà per diversos municipis i menys complicada de funcionar. 
Una deixalleria situada al Polígon de la Teuleria seria més complicada pel tema de personal de vigilància, 
alarmes i possibles robatoris. 
 
Referent a la partida de carrers, hi ha pendent un projecte d’arranjament de la Carrerada per part del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en el que s’està treballant. El seu cost és molt elevat i faran falta els 
diners d’aquesta partida per executar el projecte. 
 
Referent a la partida d’atencions benèfiques 2012, està prevista una ampliació d’horari d’atenció al públic 
de l’Assistenta Social. 
 
Per part de l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, s’indica que les partides del Fons nacional de 
cooperació de l’Estat i de Participació dels tributs de la Generalitat són correctes i confirmades per l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya.  
 



Finalment el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i per 5 vots a favor, 4 de CiU i 1 del PSC-
PM i 4 en contra d’EPM, s’acorda l’aprovació del pressupost 2013 d’acord amb la proposta del dictamen. 
 
 
 
 
2.2- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS DIVERSES. 

 

 

Per part del regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján es llegeix el dictamen de la Comissió d’Hisenda, el 
qual  textualment diu: 
 
“Es proposta l’acceptació de les següents subvencions: 
 
A) Per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’ha tramès el conveni 
d’atorgament de subvenció a l’Ajuntament de la Granada per al Sosteniment del Funcionament de 
Centres Educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012, “El 
Cuc”.  
 
El present conveni preveu per l’Ajuntament de la Granada una subvenció de 53.300 euros per la llar 
d’infants municipal “El Cuc”, i l’acceptació expressa de la mateixa pel Ple de la Corporació. 
 
Vist i examinat el mateix es dictamina favorablement i es proposa al Ple de la Corporació la seva 
acceptació. 
 
 
B) Per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s’ha atorgat a l’Ajuntament 
de la Granada una subvenció de 109,50 euros per fer front a les despeses de transport escolar en la 
campanya “Coneguem els nostres parcs” 2013.  
Aquest import equivaldria a la meitat del cost de l’autocar.  
 
Es dictamina favorablement i es proposa al Ple la seva acceptació expressa.“ 
 
 
El Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i per unanimitat del Ple de la Corporació (4 de CiU, 1 
PSC-PM i 4 d’EPM),  s’acorda l’acceptació de les dues subvencions. 
 
 

 

3- OBRES I SERVEIS. 

 

3.1- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA 

MUNICIPAL”. 

 

Per part del regidor d’Obres i Serveis Sr. Joan Iniesta Zarza es procedeix a donar lectura del dictamen de 
la comissió, el qual textualment diu: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de setembre de 2012, va adjudicar el contracte per la 
redacció del projecte de “Tancament de la pista esportiva municipal”, a l’arquitecte Sr. Carlos Galiano 
Gràcia. 
 
El referit projecte executiu ha estat ja redactat i s’ha presentat a l’Ajuntament per la seva tramitació. 
 
Amb aquest projecte es preveu el tancament de la pista, millorar el paviment actual per tal d’aconseguir 
un paviment més adequat per la pràctica del patinatge i en tercer lloc dotar la pista d’uns vestidors i unes 
graderies pels espectadors.  
 
El pressupost d’execució del contracte, inclòs l’IVA, és d’un total de 583.595,34 euros. 
 
El finançament de les obres es preveu amb aportacions de Xarxa de Municipis de la Diputació de 
Barcelona i des del Pla d’Obres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Havent-se examinat el projecte i trobat conforme es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 



Primer:  Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu pel tancament i reforma de la pista esportiva 
municipal. 
 
Segon:  Exposar al públic el referit projecte, per un termini de 30 dies mitjançant publicació al BOPB, al 
tauler d’edictes i a la pàgina web municipal als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions, si fos 
el cas. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al.legació ni reclamació, el referit projecte es 
considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord.“ 
 
 
Seguidament el Sr. Joan Iniesta Zarza explica el projecte tot dient que hi ha unes graderies per a unes 
126 persones assentades i un aforament per unes 400 persones dretes. En el pressupost no es 
contempla el mobiliari i es farà una pre-instal·lació per la megafonia que tampoc hi és. 
Referent al finançament és més fàcil obtenir subvencions de les administracions per continuar obres ja 
iniciades que per fer obres de nova construcció. 
 
Pren la paraula la Regidora d’EPM Sra. Mercè Villar Pausas tot dient que ha tingut poc temps per veure el 
projecte però que vol fer diverses reflexions. 
Si es fa aquesta inversió tan important en aquesta pista possiblement no serà viable fer un nou 
poliesportiu al poble de la Granada. 
Donat que hi ha uns 2.000 habitants al municipi, aquest pavelló segurament funcionarà, però no està en el 
lloc adequat. Dos vestidors són insuficients, n’hi hauria d’haver 6. 
És un paviment de parquet per la qual cosa  deixarà de ser útil per l’escola com a pati i per espai de 
lleure. 
 
Caldria estudiar-ho més, el projecte no està dissenyat per fer-lo per fases en cas que no arribin els diners. 
Proposen destinar part d’aquest diners per invertir-los en un poliesportiu nou al costat del Centre Cívic i 
fer-lo en diverses fases. 
Per tots aquests motius exposats, el vot d’EPM serà en contra de la proposta presentada per l’equip de 
govern. 
 
Pren la paraula l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, dient que tan la Diputació de Barcelona com la 
Generalitat de Catalunya, només donen diners per continuar obres iniciades i no per obra nova. 
 
Intervé el portaveu d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, dient que com ja ha dit la Sra. Mercè Villar 
Pausas, el seu grup aposta perquè es facin millores a la pista actual i es destinin diners per fer per fases 
un poliesportiu nou al costat del Centre Cívic. 
 
Finalment el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i per 5 vots a favor, 4 de CiU i 1 del PSC-
PM i 4 en contra d’EPM, s’acorda: 
 
Primer:  Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu pel tancament i reforma de la pista esportiva 
municipal. 
 
Segon:  Exposar al públic el referit projecte, per un termini de 30 dies mitjançant publicació al BOPB, al 
tauler d’edictes i a la pàgina web municipal als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions, si fos 
el cas. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació, el referit 
projecte es considerarà aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
 
  

4- MOCIONS, SI N'HI HA. 

 

El Tinent d’Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza retira la moció presentada referent a la prorroga del Programa 
Prepara. 
 
L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, presenta al Ple de la Corporació les següents  mocions: 
 
 
1- MOCIÓ PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL  SEU DÈFICIT A 
CATALUNYA  
 
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un gran 
esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de donar compliment a les 
exigències europees.  
 
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del PIB. 
Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i la situació de les 



finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la 
reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una 
tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el 
conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de 
dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les 
despeses de cada administració. 
 
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, en el qual es posa de manifest que 
la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint en compte 
els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris que han 
transferit les seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es 
fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars. 
 
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de polítiques 
d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que 
realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els 
municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. 
 
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de mesures 
encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert que el context 
econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, 
també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de 
manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els 
deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer:  Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a Catalunya 
per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 
4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir 
els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.  
 
Segon:  Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels quals són 
de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la 
despesa militar i, concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que 
com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són  els veritables prestadors de serveis a les 
persones. 
 
Tercer:  Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat 
de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 
2012. 
 
Quart:  Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol. 
 
El Sr. Alcalde-President sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents amb 4 vots de 
CiU, 1 del PSC-PM i 4 d’EPM. 
 
 
 
2- MOCIÓ EN CONTRA L’ESBORRANY DE LA LLEI ORGÀNICA DE MIL LORA DE LA QUALITAT 
EDUCATIVA (LOMCE) DEL MINISTRE WERT.  
 
 
Atès que el ministre d'Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, ha presentat a les comunitats 
autònomes l'avantprojecte de llei de la reforma educativa.  
 
Atès que el projecte de llei orgànica vol convertir el català en quarta llengua a l'escola.  
 
Atès que el projecte preveu que pares i mares puguin escollir la llengua vehicular, i en cas que no 
s'ofereixi l'opció de llengua espanyola en centres públics, es pugui accedir a centres privats amb les 
despeses a càrrec de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el projecte preveu que l’alumnat podrà obtenir el títol d'ESO o batxillerat sense necessitar el 
català, ni tant sols examinant-se'n.  
 



Atès que en el projecte l'ús de les llengües cooficials com el català quedarà reduït a algunes assignatures, 
a un concepte tant arbitrari com 'proporcions equilibrades', segons l'esborrany.  
 
Atès que aquest text ha estat amagat i un cop fetes les eleccions ho han comunicat.  
 
Per  tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer:  Mostrar la indignació i el rebuig del Ple de la corporació davant la proposta de llei orgànica 
(LOMCE), que suposa un atac frontal als drets més elementals del poble català. Així mateix, el Ple 
considera que no és admissible que el govern espanyol converteixi la seva ineptitud per resoldre un 
conflicte polític, en una nova agressió contra els drets dels nens i nenes del País Valencià, les Illes 
Balears i Catalunya. És inacceptable que els drets dels infants siguin víctima de la impotència del 
nacionalisme espanyol.  
 
Segon:  Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei orgànica (LOMCE) davant la certesa 
que la defensa de la llengua no pot esdevenir sota cap concepte matèria de negociació.  
 
Tercer:  Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la 
comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo, si cal ignorant aquesta llei del govern espanyol. 
 
Quart:  Manifestar el suport a totes les mobilitzacions de la població i de la comunitat educativa que es 
duguin a terme a la comarca de l’Alt Penedès en defensa del model d’ensenyament en català i contra la 
proposta de llei del Ministre del govern espanyol Wert.  
 
Cinquè:  Declarar al ministre d’educació del govern espanyol José Ignacio Wert com a persona ‘non 
grata’.  
   
Sisè:  Comunicar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Parlament de les Illes Balears, el 
Parlament Valencià, el ministre d'educació del Regne d'Espanya i el secretari general de la UNESCO. 
 
 
El Sr. Alcalde-President sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents amb 4 vots de 
CiU, 1 del PSC-PM i 4 d’EPM. 
 
 
 
 
3- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE 
CATALUNYA .  
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut, entre d’altres del següent preàmbul: 
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i 
per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. L’autogovern de Catalunya es fonamenta també 
en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana.  
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 
de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X 
legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada democràticament a 
les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els prin-
cipis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en 



el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat ci-
vil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui 
la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la co-
munitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat 
entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici 
del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de 
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes 
i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i 
cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació  l'adopció dels acords següents: 
 
 
Primer:  Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada 
pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon:  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.“ 
 
 
El Sr. Alcalde-President sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria absoluta dels assistents amb 8 
vots a favor 4 de CiU i 4 d’EPM i 1 abstenció PSC-PM. 
 
 
 

 

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

 

5.1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 

 

Per part del Sr. Secretari Accidental es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d’Alcaldia 
emesos el número 63 del 2012 i del número 1 al 4 del 2013. 
 

 

5.2-  DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

 

Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 8 de novembre, 29 de novembre, 20 
de desembre i 27 de desembre de 2012 i del dia 10 de gener de 2013. 
 
 
 
 



 

6- INFORMES REGIDORIES.    

 

REGIDORIA DE JOVENTUT, CULTURA I FESTES. 

 

El regidor de Joventut, Cultura i Festes Sr. Miguel Angel Sanz González, informa que la zona de la Plaça 
de l’Església és nou espai WIFI. 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS. 

 

El regidor d’Obres i Serveis Sr. Joan Iniesta Zarza informa que s’ha instal·lat a la cantonada del c/. Dr. 
Cuscó amb el c/ Jacint Verdaguer (darrera de l’escola), un contenidor per tal reciclar l’oli domèstic utilitzat 
a les llars. Es pot passar per l’Ajuntament a recollir un filtre-embut per fer més fàcil la feina a l’hora de 
reciclar l’esmentat oli. 
 
 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 

� La regidora Sra. Mercè Villar Pausas pregunta al regidor d’Ensenyament com és que no assisteix 
a alguns dels Consells Escolars en què és convocat. 

 
Contesta el Sr. Carles Tello Luján dient que en algun no ha pogut assistir per assumptes familiars 
o de feina, però que s’ha excusat. Al darrer Consell Escolar que es va fer hi va anar un altre 
regidor de l’equip de govern. També comenta que l’horari en què es fan, a les 17,30 hores, no es 
gaire correcte per a les persones que treballen. 

 
 

� El regidor Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, pregunta en quina situació està el POUM. 
 

Contesta l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals dient que per l’equip redactor s’està fent la 
proposta de resolució de les al·legacions presentades i que creu que en un mes es podrà 
continuar la tramitació de l’expedient. 

 
 

� El regidor Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez pregunta si és necessari mantenir al Sr. Jordi 
Artigues com a arquitecte assessor amb una facturació mensual d’uns 1.800 euros. 

 
Contesta l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, dient que sí que es necessari per la 
Corporació, i que amb aquest cost hi ha tot un equip tècnic format per diverses persones. 

 
 

� El regidor Sr. Joan Iniesta Zarza, explica com funciona la programació de la calefacció de 
l’escola, i pregunta a la regidora Sra. Mercè Villar Pausas què ha passat amb la calefacció dels 
barracons de l’escola. També comenta que abans de parlar-ne al facebook seria més correcte 
trucar a algun regidor o a l’Ajuntament per solucionar el més aviat possible el problema. 

 
Contesta la regidora Sr. Mercè Villar Pausas manifestant es va assabentar que algun dia la 
temperatura a dins els barracons de l’escola va ser de 9 graus. Els alumnes tenien fred i varen 
tenir que portar mantes a l’aula. Desprès de confirmar la informació en varen parlar al facebook 
del seu grup. 

 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent un quart i cinc 
minuts d’onze del vespre (22,20 h) i signa la present juntament amb el Secretari Accidental, que certifica. 
 
 
 
 
 
 
 



 


