
                                                                       

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 23  DE DESEMBRE DE 2014  
 

 
 
La Granada el dia 23 de desembre de 2014 essent 2/4 de 9 el 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 Sr. Joan Cols Canals de Convergència i Unió (CiU), 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 i els Regidors/es 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). Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  

Es fa constar l’absència justificada de la 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- APROVACIÓ ACTES DE LES  SESSIONS ANTERIORS. 

 

Tenint els Srs/Sres regidors/es còpies de les actes dels Plens del dies 28 d’octubre i 18 de 
desembre, aquestes són aprovades per unanimitat. 

 

2- OBRES I SERVEIS. 

 

2.1- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE LA GRANADA.  

 

Presenta aquest punt el regidor d’Obres i Serveis Sr. Joan Iniesta Zarza.  

La Diputació de Barcelona, va redactar el Pla per a l’Energia Sostenible de la Granada, dins el marc 
de règim regulador del Catàleg de Serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

Aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible s’ajusta al Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea i 
segueix la metodologia establerta des de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.  

Els objectius comunitaris amb aquests Plans és la reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fons d’energies 
renovables.  

Vist i examinat el Pla presentat, i dictaminat favorablement per la comissió es proposa al Ple la seva 
aprovació.  

 



 

Intervé la Sra. Mercè Villar Pausas del grup d’EPM dient que ho troben bé, ja que es fa un anàlisi de 
despesa en els diferents edificis municipals i més propostes d’estalvi.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents amb 4 vots de CiU, 1 del 
PSC-PM i 3 d’EPM.  

 

3- HISENDA. 

 

3.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 2014. 

 

Presenta aquest punt, el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora referent a la proposta d’expedient de modificació 
de crèdit al Pressupost 2014 mitjançant Romanent líquid de tresoreria. 
 
D’aquest informe es desprèn la necessitat de cobrir uns noranta-un mil euros per despesa ordinària i 
els corresponents al dèficit per liquidació del servei municipal d’aigua amb l’empresa CASSA Aigües 
i Depuració SLU.  
 
Essent que l’article 32 de la Llei d’Estabilitat pressupostària, estableix les regles especials pel destí 
del superàvit pressupostari de les Entitats Locals i preveu, per entitats que no superin límits 
d’endeutament, destinar el superàvit a atendre obligacions pendents a 31 de desembre de despeses 
generals i inversions sostenibles.  
 
Per tot l’exposat, i dictaminat favorablement per la comissió, es proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar el següent expedient de modificació de crèdit al pressupost 2014 mitjançant 
Romanent líquid de tresoreria.  
 

1. SUPLEMENT DE CRÈDIT PER DESPESA ORDINÀRIA FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE 

TRESORERIA 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 
 

920.130.00 PERSONAL LABORAL 270.906 € 45.000 € 315.906 € 

920.160.00 SEGURETAT SOCIAL 130.000 € 8.000 € 138.000 € 

320.212.00 MANTENIMENT EDIFICIS 8.000 € 1.117 € 9.117 € 

920.212.00 MANTENIMENT ESCOLA 8.000 € 5.002 € 13.002 € 

169.213.01 MAQUINÀRIA/INSTAL·LACIONS 3.000 € 700 € 3.700 € 

169.214.00 REPARACIÓ VEHICLES 1.500 € 1.589 € 3.089 € 

920.220.00 MATERIAL OFICINA 10.000 € 1.519 € 11.519 € 

920.220.04 MENJADOR LLAR INFANTS 7.500 € 1.000 € 8.500 € 

324.221.00 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA 13.500 € 1.900 € 15.400 € 

342.221.00 ENERGIA ELÈCTRICA FUTBOL 12.000 € 5.134 € 17.134 € 

 

169.221.01 

 

ENERGIA ELÈCT. S.GENERALS 

 

8.000 € 

 

4.800 € 

 

12.800 € 



330.221.02 ENERGIA ELÈCT.CENTRE CÍVIC 11.000 € 5.340 € 16.340 € 

169.221.03 COMBUSTIBLE VEHICLES 2.700 € 300 € 3.000 € 

169.221.04 VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL 1.500 € 200 € 1.700 € 

338.226.05 FESTA MOST 5.000 € 1.800 € 6.800 € 

221.260.00 SERV. TELEASSISTÈNCIA  2.500 € 1.000 € 3.500 € 

337.480.01 TRANS. JOVENTUT  2.400 € 1.500 € 3.900 € 

334.480.05 COMUNICACIÓ 500 € 1.500 € 2.000 € 

324.481.00 LLIBRES ESCOLARS  A.M.P.A 11.000 € 3.259,38 € 14.259,38 € 

330.489.04 TRANS. CULTURA 11.000 € 350 € 11.350 € 

520.006,00 € 91.010,38 € 611.016,38 

 

2. GENERACIÓ DE CRÈDIT. 

Després d’aquestes partides ordinàries a suplementar, s’ha de generar crèdit, també amb càrrec al 
Romanent de tresoreria per fer front al dèficit amb l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU: 

 
929.270 – No classificat – Dèficit CASSA Aigües i Depuració SLU ..............   19.165,79 €  
    Ingrés per clavegueram ........................................     6.500,00 € 
                                                                                                                   ------------------- 
   TOTAL....................................................................    25.665,79 € 
 

Després d’això, encara resta un romanent de 119.952,85 €. 
 

Així mateix s’incrementarà la partida de Contribucions Especials en els ingressos en la quantitat de 
65.380,81 €. La mateixa quantitat es disminuirà en la partida corresponent del PUOSC 2014.  
 
 

PARTIDA INGRESSOS DOTACIÓ INCREMENT TOTAL 
 

350.00       CONTRIBUCIONS ESPECIALS        20.000 € 65.380,81 € 85.380,81 € 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ DISMINUCIÓ TOTAL 
 

750.80 PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 

CATALUNYA - PUOSC 

250.000 € 65.380,81 € 184.619,19 € 

 

La resta de subvenció del PUOSC s’haurà de donar de baixa al tancament de l’exercici. Així mateix 
s’haurà de deixar pendent la quantitat de 21.891,26 € atorgats per reparacions i manteniment.  

 
Segon:  Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit, durant un termini de 15 dies d’acord 
amb les previsions de l’article 158.1 de la Llei 39/1988, de 28 d’abril, reguladora de les Hisendes 
Locals i 38 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril. 

Destaca el Sr. Carles Tello Luján la partida de personal, la qual s’ha tingut d’incrementar ja que al 
moment de calcular el pressupost es va fer el càlcul sobre el sou net i per tant ara ha faltat la 
diferència.  
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que entenen l’errada.  



 
 
 
Pregunta per la partida d’energia elèctrica que s’ha tingut d’ampliar pels pous. 
 
Explica el Sr. Joan Cols Canals que a l’haver-se canviat de companyia d’aigües, els canvis de nom 
de la llum s’han tingut de posar a nom de l’Ajuntament, fins el moment de resoldre el canvi a favor 
de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU. 
Aquests imports corresponen a la llum del pou i a la maquinària de cloració.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez també diu que li sembla molt exagerat el consum de llum del 
Centre Cívic, pregunta com és que es gasta tanta llum.  
 
El Sr. Miguel Angel Sanz González contesta dient que pot ser pel funcionament dels aires, i també 
per la utilització i activitat diària que s’hi desenvolupa.  
 
Un altre tema és la partida de llibres, també està força sobrepassada.  
 
Contesta el Sr. Miguel Angel Sanz González dient que aquest any han canviat els llibres al ser un 
cicle nou i per això s’han incrementat.  
 
Després d’aquestes intervencions, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels 
assistents amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 3 d’EPM.  

 
  
3.2- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL PRESSUPOST 2014. 

Presenta el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján.  
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2014, va acceptar la 
renúncia, presentada per AIM3 Grup S.L i en el seu nom l’arquitecte Sr. Jordi Artigas Masdeu, al 
contracte per assistència tècnica i urbanística d’aquest Ajuntament.  

Aquesta renúncia comporta que en aquests moments l’Ajuntament de la Granada no disposa 
d’arquitecte que li presti els serveis pertinents d’obres i urbanisme.  
 
Així mateix, l’arquitecte tècnic actual, Sr. Miquel Rius Torelló, ha manifestat la seva intenció de 
jubilar-se dins el primer semestre de 2015. Amb això l’Ajuntament restarà desproveït també de 
serveis tècnics.  
 
Davant d’això l’equip de govern municipal proposa incorporar a la plantilla de personal una plaça de 
tècnic superior, arquitecte, de manera interina i a temps parcial, que pugui prestar els serveis tant 
d’obres com d’urbanisme, i publicar l’oferta pública d’ocupació i les bases a partir del gener de 2015.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, la modificació de la plantilla de personal amb la 
incorporació d’una plaça d’arquitecte a temps parcial.  
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que fins a quin punt hi 
ha necessitat de contractar un arquitecte superior, el seu grup pensa que amb un arquitecte tècnic 
n’hi ha prou i així també és més econòmic. Demana que es valori si realment és necessari, més que 
res pel cost del mateix.  
 
Contesta el Sr. Joan Cols Canals dient que tal com s’ha manifestat en el dictamen el que es preveu 
és aglutinar la feina que fins ara feien dues persones, en una sola, i per tant consideren que un 
arquitecte tant pot tractar temes de llicències d’obres ordinàries com temes d’urbanisme. Fa anys 
que a l’Ajuntament hi ha un aparellador i un arquitecte a sou, per tant, ara amb una sola figura de 
tècnic superior, la despesa seria menys. 
Tindran en compte el què ha dit el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez.  
 
Després d’això, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents amb 4 vots 
de CiU, 1 del PSC-PM i 3 d’EPM.  



 
 

4- MOCIONS, SI N’HI HA. 

 

No n’hi ha cap.  
 

 

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

 

5.1-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 67 al número 72 de 2014. 

 
5.2- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL CELEBRADES. 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local dels dies 23 d’octubre, 6 de novembre, 
20 de novembre i 4 de desembre de 2014. 

 

6- INFORMES REGIDORIES. 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

El Sr. Joan Iniesta Zarza informa que el cap de setmana passat es va fer el recapte d’aliments per la 
Granada, es va organitzar des de Cáritas i va anar molt bé. El repartiment d’aliments es farà el mes 
de gener ja que ara per aquestes dates ho fan des de Cáritas Vilafranca. 

 

ALCALDIA 

El Sr. Joan Cols Canals informa que el dia 5 de gener es farà a l’Ajuntament la recepció a ses 
majestats els Reis Mags d’Orient. 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

� El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, explica que un mestre jubilat de l’escola, ja fa dies, 
va ser atropellat amb moto per dos fills de la família Reches. Sembla ser que van anar de 
forma intencionada directament contra ell.  

 Va anar a l’hospital i va tenir que portar crosses durant molts dies.  Va venir a explicar-ho a 
 l’Ajuntament, va demanar parlar amb l’Alcalde i amb ell personalment, però ningú el va 
 avisar. Es va sentir mal atès. 

 Contesta el Sr. Joan Iniesta Zarza que no li consta que fos realment així. En aquell moment 
 ell era l’Alcalde i el van atendre ell i el Sr. Joan Cols Canals. Els hi va explicar els fets, i els 
 va dir que havia anat als mossos d’esquadra. Ells li van dir que si necessitava qualsevol 
 cosa que podia comptar amb ells. Des d’aquell moment no n’han sabut res més.  

 El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta que en un cas així l’Ajuntament hauria 
 d’haver ofert serveis d’assessoria jurídica, ja que fa temps que hi ha problemes amb 
 aquests nens. Aquestes situacions no s’han de permetre i s’ha d’actuar i fer alguna cosa al 
 respecte.  

  

  



 

 Després d’aquestes intervencions el Sr. Joan Cols Canals felicita les festes de Nadal i 
 desitja bon any 2015 a tothom en nom de tot el consistori.  

 
 I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent 1/4 
 de 10 del vespre (21:15h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


