
 

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 10 DE JUNY DE 2014 
 

 
La Granada el dia 10 de juny de 2014 essent les 8 de la tarda  (20:00 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 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).  
Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  

Es fa constar l’absència justificada 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). 

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- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE-

PRESIDENT PER PART DEL SR. JOAN INIESTA ZARZA. 

 

El Sr. Joan Iniesta Zarza  dóna compte al Ple de la Corporació de la seva renúncia al càrrec 
d’Alcalde-President i procedeix a la lectura següent: 

 

“Sra. Carme Jounou Torrent. 
Secretària de l’Ajuntament de la Granada. 

“El motiu d’aquesta carta és presentar la meva renúncia com Alcalde de la Granada. Com vostè 
ja sap fruit d’uns acords entre el PSC i CiU hi va haver el compromís que el tercer any de 
legislatura seria Alcalde el cap de llista del PSC en Joan Iniesta Zarza, un cop transcorregut 
l’any s’ha de retornar de nou l’Alcaldia al candidat de CiU en Joan Cols Canals, fins 
l’acabament de la legislatura. Rebi una salutació cordial.” 

El Sr. Joan Iniesta Zarza lamenta l’absència del grup d’EPM en aquest acte, que com altres 
cops no accepten els procediments democràtics. 

El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents es dóna per assabentat.  

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-Presiedent en funcions aixeca la sessió 
essent ¼ de 9 del vespre (20:15 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica.  
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