
                                                                     

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 27 DE MAIG DE 2014 
 

 
La Granada el dia 27 de maig de 2014 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, 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- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS  

ANTERIORS. 

Tenint els Srs/Sres regidors/es còpies de les actes dels Plens del dia 27 de març i 28 d’abril de 
2014, aquestes són aprovades per unanimitat. 

 

2-URBANISME. 
 

2.1- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 

“POSADA EN VALOR DEL CASC ANTIC DE LA GRANADA”. 

 

El regidor d’Urbanisme Sr. Joan Cols Canals presenta aquest punt:  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 de març de 2014 va aprovar inicialment el projecte 
per l’execució de les obres “Posada en valor del Casc Antic”. 

Dins del termini d’exposició pública es varen presentar dues al·legacions al mateix: 

1) Al·legació presentada pel Sr. Jordi Sadurní Ventura, referent a la col·locació de les llumeneres LZc 
12 i LZc 13 a la façana de Cal Cabanayes.  

2) Al·legació presentada pel Sr. Joan Freixedas Tubella, referent a la col·locació de les 
llumeneres núm. LZc 15 i LZc 16 a la façana el núm. 34 del c/Poeta Cabanyes. 

 



 

 

 

Per part dels Serveis Tècnics redactors del projecte s’han emès els informes següents: 

1) En relació a l’al·legació del Sr. Jordi Sadurní Ventura  es manifesta:  

a) La llumenera LZc 12 està previst que, com la majoria dels punts de llum projectats, es 
col·loqui a la mitgera entre els núm. 13 i 15 del carrer, i, atesa la presencia dels carreus de 
pedra de la cantonera de la façana del núm. 15, la idea és clavar‐la a la façana del núm. 
13, que no presenta cap element especial, mantenint la idea básica de que els punts de 
llums estiguin a les mitgeres sempre que sigui possible. Pot ser que el plànol de planta a 
escala 1/500 no reflecteixi amb prou exactitud aquest detall. 
 
b) Per a la llumenera LZc 13 que està projectada a uns 3 m. de la mitgera entre els núm. 
15 i 17 del carrer, es considera que es pot atendre el sentit de l’al·legació del Sr. Jordi 
Sadurní, vista la importància històrica d’aquesta façana, i, d’altra banda, per situar la 
llumenera a la mitgera, segons el criteri bàsic abans esmentat. El desplaçament d’aquesta 
llumenera a la mitgera, comportarà que la separació entre els punts de llum LZc 12 i LZc 13 
passarà a ser de 22 m., per comptes dels 19 m. de càlcul, de manera que la il·luminància 
mitja passarà de 10 à 9 lux, i la mínima passarà de 4 à 1,5 lux, i el resultat será una menor 
qualitat de la il·luminació, sobretot en el punt mig entre els dos punts de llum, on no es 
sobrepassarà 1,5 lux. Tot i així, els resultats, encara que inferiors als obtinguts en la resta 
del projecte, no serán dolents, i entraran dins dels límits admesos per la reglamentació 
vigent. 
 
c) En el replanteig de l’obra caldrà re‐estudiar la ubicació de la següent llumenera, La LZc 
14, projectada a la mitgera entre els núm. 19 i 21, i comprobar si resulta més convenient 
ubicar‐la entre els núm. 21 i 23, per evitar que quedi massa prop de la núm. 13. 
 
Es fa constar que el cablejat elèctric de la instal·lació d’enllumenat projectada, seguirà el 
mateix traçat que el de les línies elèctriques aèries existents d’Endesa, i, si es considera 
oportú, es pot pintar de color blanc, tal com ja es va fer amb les línies d’Endesa, de manera 
que pràcticament no tindrà cap incidencia. 
 
També s’ha de tenir en compte que el model de lluminària, Clamod de la casa Carandini, 
s’ha escollit per a aquest projecte per la qualitat dels materials (fosa injectada d’alumini) i 
per la seva adequació en cascs històrics deguda la seva forma clàssica. 
 

2) En relació a l’al·legació del Sr. Joan Freixedas Tubella , fer constar: 

a) No s’han projectat llums a la façana del núm. 25 del carrer esmentat, per ser una façana 
bastat malmesa, en la que s’observa la presència de fang utilitzat com a aglomerant en 
bona part de la superfície externa, i s’observen pocs elements sòlids (pedra o maons); per 
aquests motius s’ha considerat que aquesta façana no ofereix prou garanties per suportar 
el pes d’una llumenera suportada amb un braç. 
 
b) El tram d’aquest carrer entre els núm. 23 i 25 té una amplada màxima de 3 m., fet que 
provoca que vehicles mitjans (camionetes i furgonetes) passin molt just i s’hagin d’arrambar 
a les façanes (observar les ratllades de les façanes); això impossibilita la col·locació de 
llums en aquest tram de façana on el carrer és molt estret, atès que els llums es col·locaran 
a una altura de 3,50 – 4,00 m. i quedarien a l’abast de la caixa d’algunes camionetes o 
furgonetes. 
 
 



 
 
 
c) Per aquestes raons es considera que cal mantenir la llumenera LZc 15 a la mateixa 
façana on s’havia projectat (el núm. 34 del carrer), ja que queda protegida pel sortint de la 
façana veïna del núm. 32, que al mateix temps tapa la visió d’aquest punt des de la resta 
del carrer, de manera que visualment no s’observa la presencia d’un llum en una alineació 
diferent a la resta. Quant a l’ombra que pot crear la façana el sortint del núm. 32 veí, en la 
pròpia façana, cal tenir en compte que el llum estarà distanciat 5 m. o més del sortint, i 
d’altra banda aquesta llumenera es regularà a 530 mA, i emetrà 3.550 lúmens (la resta de 
llumeneres s’han projectat regulades a 350 mA, i emeten 2.490 lúmens), de manera que, 
per una banda es disposarà de la il·luminació de la llumenera anterior (la LZc 14), i d’altra 
banda es disposarà de l’efecte resplendor de la façana del núm. 23 incrementat per la 
superior emissió de llum del punt núm. 15. 

 

Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat amb 1 vot del PSC-PM, 4 de CiU i 4 
d’EPM , apova l’aopció dels següents ACORDS:  

Primer:  Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Jordi Sadurní en el sentit de que els 
punts de llum es col·locaran a les mitgeres dels edificis, i no afectaran els carreus de pedra de 
la façana de Can Cabanyes, però mantenint l’alineació dels llums a les façanes Nord del carrer, 
tal com està projectat. 
 
Segon:  Estimar parcialment l’al·legació del Sr. Joan Freixedas Tubella i redistribuir les 
llumeneres núm. 16, 17 i 18, i l’encreuament de la línia elèctrica, que es passa a la mitgera 
entre el núm. 23 i el núm. 25, aprofitant que en els annexes (proposta de millores) al projecte 
s’ha previst el soterrament d’una escomesa aèria just en aquest punt, de manera que es podrà 
aprofitar la mateixa obra civil d’excavació per creuar el carrer; la redistribució de llumeneres 
comportarà que la núm. 16 es desplaçarà al mateix costat que la resta del carrer (únicament 
quedarà col·locada al costat contrari, la núm. 15). Així mateix aquesta redistribució de 
llumeneres i creuament de carrer evitarà col·locar els 28 m. de cable a la façana dels núm. 32 i 
34 projectats inicialment. 
Es fa constar que tal com ja s’ha dit per a la llumenera núm. 15, la núm. 16 també es regularà a 
530 mA, i emetrà 3.550 lúmens per compensar la interdistància de 28 m. (superior a la de 
càlcul, de 19 – 20 m.) que resulta entre els punts núm. 15 i 16 en la nova distribució proposada. 
 
Tercer:  Desestimar les consideracions no previstes en aquests concretament en els acords 
anteriors. 
 
Quart:  Aprovar definitivament el projecte d’obres de “Posada en Valor del Casc Antic de la 
Granada” i exposar al públic aquesta aprovació.  
 
Cinquè:  Notificar-ho als interessats amb indicació de recursos pertinents.  
 
 
 

 

2.2- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “POSADA EN VALOR DEL CASC ANTIC DE LA 

GRANADA”. 

 

Segueix amb aquest punt el regidor d’Urbanisme Sr. Joan Cols Canals. 
 
Per part dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, s’han presentat els Plecs de clàusules 
administratives i tècniques que han de regir la contractació de les obres de “Posada en valor 
del Casc Antic de la Granada”. 



 

 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu (FEDER) dins el programa “Viure al poble 
més 2012” i pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). 

D’acord amb les prescripcions dels articles 130 i següents del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, la contractació es farà de forma ordinària, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.  

El pressupost màxim de licitació previst és de 654.135,67 €, iva exclòs. Els licitadors hauran 
d’igualar o disminuir aquesta oferta en la seva proposta.  

Havent examinat aquests plecs i trobats conformes ja que contenen tots els aspectes previstos 
en l’article 131 del Text Refós, es va dictaminar favorablement per la Comissió i ara es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  

Primer:  Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el concurs 
per la contractació de les obres de “Posada en valor del Casc Antic de la Granada”. 

Segon:  Exposar al públic els plecs durant un termini de trenta dies hàbils mitjançant edictes al 
BOPB, al DOGC i al perfil del contractant de l’Ajuntament. Simultàniament anunciar la licitació, 
per bé que la mateixa quedarà ajornada en cas que es presentin reclamacions als plecs.  

Després d’això intervé l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza explicant que es va fer una 
reunió amb la comissió de veïns per tal d’explicar el tema.  
 
Intervé també la regidora Sra. Mercè Villar Pausas del grup d’EPM dient que estan d’acord amb 
els plecs i sobretot estan d’acord amb la primera de les millores proposades que és el soterrani 
de les instal·lacions. 
 
  
Seguidament se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb 1 vot del PSC-PM, 
4 de CiU i 4 d’EPM. 
 

 

 

 

3-HISENDA. 
 

 

A proposta del regidor d’Hisenda s’altera l’ordre dels punts a tractar en aquesta regidoria, per 
tal de continuar parlant del casc antic.  
 
 

3.1- ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “POSADA EN VALOR DEL CASC ANTIC DE LA 

GRANADA”. 

 

 
Presenta aquest punt el Sr. Carles Tello Luján, regidor d’Hisenda, continuant amb el tema del 
casc antic.  
 
Havent-se iniciat els tràmits per l’execució de les obres de “Posada en valor del Casc Antic de 
la Granada”, es preveu iniciar també l’expedient per l’establiment de contribucions especials 
per finançar una part del cost del projecte, es farà coincidir amb el cost de l’enllumenat.  

 



 

 

Per part dels serveis tècnics redactors del projecte s’han presentat els càlculs de les 
contribucions especials corresponents als veïns del sector. 

El cost previst de les obres és de 654.135,67 € més IVA i el cost que es preveu finançar amb 
les contribucions especials és de 85.380,81 € a repartir, provisionalment entre els beneficiaris. 
Aquests imports són de mera previsió ja que un cop finalitzades les obres, si el cost real és 
major o menor, hi haurà el recàlcul amb la liquidació corresponent.  

D’acord amb l’article 15 de la Llei d’Hisendes Locals, correspon a les entitats locals acordar la 
imposició dels seus tributs propis. Concretament l’exacció de les contribucions especials ve 
regulada pels articles 28 i següents d’aquesta llei.  

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  

Primer:  Acordar la incoació de l’expedient per a la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres de “Posada en valor del Casc Antic de la Granada”. 

Segon:  Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per les obres de “Posada 
en valor del Casc Antic de la Granada”, l’execució de les quals és legitima d’acord amb l’article 
28 i següents de la Llei d’Hisendes Locals. 

Tercer:  Aprovar simultàniament l’ordenació d’aquestes contribucions especials, d’acord amb 
l’article 34 de la Llei d’Hisendes Locals.  

Quart:  Establir el cost previst total de les obres en 654.135,67 € més IVA. 

Es fixa establir l’import de 85.380,81 € en contribucions especials, aquesta quantitat es fixa a 
repartir entre els beneficiaris, que té mera previsió, ja que finalitzada l’obra si el cost real és 
major o menor que el previst, s’haurà de prendre aquest cost a efectes de càlcul definitiu i tot 
seguit es giraran les liquidacions definitives.  

Cinquè:  S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable un 70% en l’edificabilitat, 
un 15% en superfície i un 15% en metres lineals de façana de cadascuna de les finques.  

Sisè:   Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals provisionals que resultin 
d’aplicar la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons 
consta en document annex.  

Setè:  S’acorda establir que la recaptació de les quotes es realitzarà en  tres terminis.  

Vuitè: Exposar l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOPB i al taulell 
d’anuncis i a la pàgina web municipal durant un termini de 30 dies, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes i, en cas de no 
presentar-se cap al·legació, l’acord d’ordenació provisional esdevindrà definitiu sense ulterior 
acord.  

Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se 

en Associació Administrativa de Contribuents. 

 

Després el Sr. Carles Tello Luján explica que el promig de quotes està als voltants dels mil 
euros, n’hi ha de molt baixes i algunes de més altes segons la finca.  

En cas de que algun veí tingués dificultats econòmiques, s’estudiarà cada cas per tal de facilitar 
els pagaments. 



 

 

Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez del grup d’EPM, dient que bàsicament estan 
d’acord amb la proposta, ho veuen coherent i únicament remarcar que ara la proposta estarà 
en exposició pública per tal que els afectats puguin ratificar les finques, els paràmetres, 
etcètera...manifestar el que creguin convenient, i detectar, si és el cas, possibles errades per tal 
de fer les esmenes pertinents. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat amb 1 vot del PSC-PM, 4 de CiU i 4 
d’EPM. 
 
 

 

3.2- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS 2013. 

 

 

Segueix amb aquest punt el Sr. Carles Tello Luján, regidor d’Hisenda. 

Explica que la Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 30 d’abril i va informar 
favorablement els Comptes Generals d’aquest Ajuntament  corresponents a l’any 2013, tot això 
d’acord amb les previsions dels articles 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals. 

Després d’haver quedat informats favorablement els comptes varen ser exposats al públic 
mitjançant edicte publicat al BOPB, sense que contra els mateixos s’hagi presentat cap tipus de 
reclamació.  

Havent-se dictaminat favorablement aquests comptes d’acord amb els articles 208 a 212 del 
RD Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la instrucció de comptabilitat local i altres disposicions concordants, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 

Primer:   Aprovar els Comptes Generals d’aquest Ajuntament de l’exercici 2013.  

Segon:  Trametre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Delegació del Govern de Catalunya per la seva 
fiscalització externa. 

Després d’això el Sr. Carles Tello Luján diu que des de que és regidor d’Hisenda fa set anys 
mai s’han tancat els comptes amb dèficit, sempre en positiu. 

Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez d’EPM dient que no recorda cap exercici que no 
s’hagi tancat amb superàvit, no només els últims set anys, sinó que poden estar parlant de més 
de vint anys. 

Però s’ha d’explicar el per què dels superàvits, tant poden ser per no haver gastat partides 
pressupostades, com per majors ingressos esdevinguts, per exemple aquest any no s’han 
gastat partides d’inversions en vies públiques i a més també s’han rebut ingressos no previstos. 

El grup d’EPM s’abstindrà en la votació per què ells ho farien d’una altre manera. 

Sotmès a votació s’aprova la proposta per 5 vots a favor, 1 del PSC-PM i 4 de CiU i 4 
abstencions del grup d’EPM.  

 

 



 

 

 

4-OBRES I SERVEIS. 

 
4.1- PROPOSTA DE CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL 

D’AIGUA DEL MUNICIPI.  

 

Presenta aquest punt el Sr. Joan Iniesta Zarza.  
 
L’Ajuntament de la Granada, en sessió de 29 de novembre de 2005, va adjudicar la gestió del 
servei municipal d’aigua a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.U, mitjançant 
concessió administrativa. 

L’adjudicació es va fer per 4 anys i 11 mesos, formalitzant-se el corresponent contracte el 19 de 
desembre de 2005.  

Havent transcorregut el termini estipulat i les pròrrogues concedides, aquest Ajuntament es 
planteja la recuperació del servei mitjançant la gestió directa del mateix.  

L’article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, diu que els serveis públics locals es poden gestionar 
directament a través de la mateixa organització ordinària de l’ens locals.  

Vist allò que disposa la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 
Local de Catalunya, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local aprovats pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, es va dictaminar favorablement per la Comissió i ara es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  

Primer:  Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei municipal d’aigua 
potable del municipi, passant de la gestió indirecta en la modalitat de concessió, a la gestió 
directa per la pròpia administració. 

L’article 190.1 del Reglament d’Obres, activitats i serveis diu textualment:  

“1 En la gestió directa per la mateixa organització indiferenciada de l’ens local, aquest 
assumeix i centralitza el servei, exerceix de forma exclusiva les potestats de direcció i de gestió 
sobre aquell, utilitza el personal directament dependent de la mateixa corporació i assumeix el 
risc derivat de la gestió.” 

Segon:  Aprovar igualment el reglament que haurà de regular aquest servei.  

Tercer:  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació.  

 
Després el Sr. Joan Iniesta Zarza diu que paral·lelament es tenen converses amb Aigües de 
Vilafranca per tal que col·laborin amb l’Ajuntament en la gestió del servei.  
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que hi estan d’acord, que és una decisió 
que el grup d’EPM ja fa anys que reivindiquen, ja que no estan d’acord amb la gestió de 
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.U,no tant sols amb les tarifes, sinó amb altres gestions del 
servei. 
 
 



 
 
 
Consideren molt més adient el model de gestió d’aigües de Vilafranca. El que és important és 
que el control i la direcció sigui de l’Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat amb 1 vot del PSC-PM, 4 de CiU i 4 
d’EPM. 
 
 

 

 

4.2- PROPOSTA DE FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL 

SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA DEL MUNICIPI AMB L’EMPRESA CASSA AIGÜES I 

DEPURACIÓ S.L.U. 

 

 

Segueix el Sr. Joan Iniesta Zarza explicant aquest punt.  
 

L’Ajuntament de la Granada, en sessió de 29 de novembre de 2005, va adjudicar la gestió del 
servei municipal d’aigua del municipi a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U.  

L’Adjudicació es va fer per 4 anys i 11 mesos, formalitzant-se el corresponent contracte el 19 
de desembre de 2005. 

Havent transcorregut el termini estipulat i diverses pròrrogues, en data 10 de juliol de 2013 
l’Ajuntament acorda iniciar els tràmits per una nova contractació del servei, mitjançant la 
convocatòria d’un concurs obert. S’ha de considerar que des del moment de finalització del 
termini d’adjudicació, l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. ha continuat gestionant 
el servei amb la consideració de prorrogada la gestió. 

Al concurs obert convocat, únicament es presenta l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, 
S.L.U,  amb una oferta presentada per un preu de 2,3615 euros/m3, preu molt per sobre del 
preu de licitació. 

Davant d’això la Junta de Govern Local, en data 21 de novembre de 2013, va resoldre declarar 
el concurs desert en resultar la única proposta presentada molt superior a l’import fixat en els 
plecs. 

Davant d’aquesta situació s’ha tingut diverses reunions amb CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, 
S.L.U., sense trobar una solució adient a les dues parts. 

Un cop estudiades totes les possibilitats l’Ajuntament es planteja la recuperació del servei, la 
reversió dels béns i la gestió directa del servei per l’administració. 

La legislació aplicable seria: 

- Articles 286 i següents del RDL 3/2011 de 14 de novembre, del text refós de la llei de 
Contractes. 

- Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

Serveis dels ens locals. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administració Públiques i del 

Procediment administratiu. 
 

Per tot l’exposat i dictaminat favorablement per la Comissió, el Ple de la Corporació per 
unanimitat amb 1 vot del PSC-PM, 4 de CiU i 4 d’EPM, aprova els següents acords: 



 

 

Primer:   Declarar la finalització del contracte administratiu de gestió del servei municipal 
d’aigua del municipi, entre aquest Ajuntament i l’empresa CASSA AIGUÜES I DEPURACIÓ 
S.L.U, amb efectes el dia 30 de juny de 2014, per finalització del termini estipulat i diverses 
pròrrogues. 

Segon:  Referent als estats de comptes presentats per CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.U 
els quals reflecteixen un dèficit a favor de l’empresa, s’estudiarà la forma jurídica de fer front al 
mateix.  

Tercer:  Acordar la devolució a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.U de la garantia definitiva, 
dipositada mitjançant un aval del Banc de Sabadell per un import de 3.000 €. 

 
 

 

 

5-MOCIONS (si n’hi ha). 
 

No n’hi ha cap.  
 
 

 

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

 

6.1-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 

 

Per part de la Sra. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d’Alcaldia 
emesos del número 23 al número 35 de 2014. 

 

6.2-DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local dels dies 20 de març i 16 d’abril  
de 2014. 

 

7-INFORMES REGIDORIES. 

 
ALCALDIA. 

 
� El Sr. Joan Iniesta Zarza, Alcalde-President informa que el proper dijous dia 12 de juny 

es farà el Ple de canvi d’Alcalde. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza, Alcalde-President informa del seu malestar arrel d’un full que 
han repartit el grup d’EPM on diu, en color vermell “No hi haurà TV la Granada per 
ordre de l’Alcalde”. 
 
 
 



 
Vol aclarir que en cap moment ha dit això, precisament era un tema que s’havia de 
tractar ahir al vespre, i quina ha estat la sorpresa en veure el paper que varen repartir, 
amb una afirmació que no és tal.  
 
Arrel d’això i com Alcalde prohibeix a TV la Granada que vagi a filmar aquest acte que 
farà demà el grup d’EPM al Centre Cívic.  
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez del grup d’EPM dient primer que tot que 
el que fa falta, i ja fa temps que ho demanen, és un reglament d’ús de TV la Granada, 
però no s’ha fet mai.  
 
Referent al tema de l’acte de demà, contestant al Sr. Joan Iniesta Zarza, dir que varen 
presentar una instància sol·licitant-ho i encara no els han contestat. Varen fer la 
suposició de la negativa ja que l’any passat en un acte similar hi va anar TV la Granada 
a filmar i després des de l’equip de govern no se’ls hi va deixar emetre.  
Per tant varen pensar això i ara es veu que també seria així, que l’Alcalde tal com ha dit 
no deixarà filmar l’acte, un acte obert a tothom i que pot ser prou interessant, però no 
passa res, cap problema, ells l’acte el faran igual i si convé després ja faran el que 
considerin oportú.  
El que ara s’ha de fer és el reglament d’ús. 
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals del grup de CiU, dient que està d’acord en què s’ha de 
fer un reglament per l’ús de la televisió. Però referent al full que EPM ha repartit, només 
vol fer-li una pregunta al Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez; algú li va dir que no podia 
anar  TV la Granada a filmar, sí o no? 
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta que no, que ningú li havia dit. 
 
El Sr. Joan Cols Canals diu que per tant el què han escrit és una mentida. Encara no 
se’ls hi havia donat resposta a la seva petició.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta que va ser una suposició seguint el 
criteri de l’any anterior. No es pot esperar a l’últim dia per donar resposta a una petició. 
Torna a reivindicar que es faci un reglament d’ús de TV la Granada.  
 
El Sr. Joan Cols Canal li contesta que el seu grup d’EPM  també va tenir 8 anys per fer 
aquest reglament d’ús i no el va fer. 
 
Després d’aquestes intervencions el Sr. Alcalde-President  pregunta si hi ha algun altre 
prec o pregunta. 
 
 

� El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez aprofita per convidar a tothom que vulgui assistir 
a l’acte de demà dimecres per tractar el tema del POUM, tot i que la gravació d’aquest 
Ple no sortirà a TV fins dijous.  
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que l’equip de govern farà també una reunió informativa 
en les properes setmanes.  
 
 

8-PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha cap. 

 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¼ de 10  
del vespre (21:15 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica.  



 


