
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 30 DE GENER DE 2014 

 

 

 

La Granada el dia 30 de gener  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 L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR. 

Tenint els Srs/Sres regidors/es còpies de l’acta del Ple del dia 26 de novembre de 2013, 
aquesta és aprovada per unanimitat. 

 

2- HISENDA. 

2.1- APROVACIÓ,SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014.  

El regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján fa la presentació del Pressupost per aquest any 
2014.  

Primer que tot explica el Sr. Carles Tello Luján que en la reunió de la Comissió d’Hisenda que 
varen fer, van arribar a uns acords amb el grup d’Entesa pel Progrés Municipal per fer unes 
esmenes a la proposta inicial del Pressupost consistents en rebaixar uns 15.000 € entre 2 o 3 
partides de despesa ordinària i passar-los a inversions per camins, també varen arribar a 
l’acord de deixar només amb 150.000 € la partida pel tancament de la pista esportiva, ja que 
aquesta quantitat és la atorgada per la Diputació de Barcelona per aquest any 2014.  

Continua explicant el Sr. Carles Tello Luján que els dos grans projectes d’aquest Pressupost 
són la remodelació del casc antic, que és una obra subvencionada pel Fons Europeu i pel 
PUOSC de la Generalitat de Catalunya, i l’altre seria iniciar les obres de tancament de la pista, 
una primera fase.  

Destaca el  Sr. Carles  Tello Luján que l’Ajuntament continua amb un baix endeutament i també 
que tenen atorgat més d’un milió d’euros en subvencions per inversions al municipi.  

Demana consens per aprovar el Pressupost d’aquest any.  

 

 



Intervé ara el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez portaveu del grup d’EPM, explicant primer 
que tot, que va ser culpa seva no poder anar a la Comissió d’Hisenda,  ja que no va llegir el 
mail amb la documentació.  

Aquest  Pressupost preveu la remodelació del casc antic, considera que és una obra molt bona 
pel municipi, i a més tenint en compte que és una obra molt subvencionada, i per tant només 
s’hauria de demanar crèdit en cas de necessitat. 

Referent al tancament de la pista, manifesta que iniciar una 1ª  fase amb els 150.000 euros que 
realment l’Ajuntament té atorgats, el seu grup d’EPM ja hi està d’acord. 

Les negociacions amb l’equip de govern han anat bé, tots han cedit una mica i per tant votaran 
favorablement el Pressupost per aquest any 2014. 

Intervé ara l’ Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza dient que agraeix aquest vot d’aprovació 
al grup d’EPM. 

En quan al projecte de les obres del casc antic, el tindran redactat a primers del mes de març i 
llavors el presentaran a tot l’Ajuntament i als veïns.  

Explica l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta que l’obra d’arranjament de la Carrerada per part 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès sembla ser que es farà després de la collita. 
L’Ajuntament de la Granada ha d’aportar 7.312 euros.  

Després d’aquestes intervencions es sotmet el Pressupost a votació, i per unanimitat s’acorda: 

 
Primer:  Aprovar el Pressupost municipal únic d’aquest Ajuntament per l’exercici 2014 i el seu 
estat consolidat, d’acord amb l’annex adjunt. L’import total del mateix és: 

Ingressos ..............................................1.908.779,64 € 

Despeses...............................................1.908.779,64 € 

 
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            Gru p 

1- Secretari-Interventor    1      B 
2- Subescala Auxiliar    1      D 
3- Subescala Subaltern (vacant)  1      E 
 
B) Personal Laboral d'activitat temporal o durada d eterminada. 

 
Encarregat brigada                1 
Operari brigada     2 
Peó brigada     3 
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. 

 

3- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
L’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza presenta la moció que han presentat l’Assemblea 
Territorial de la Granada de l’ANC, i que literalment diu: 

“Davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal de decidir si la nació catalana  vol 

esdevenir un Estat independent, es demana que aquest Ple, integrat per representants electes 
de pels ciutadans de la Granada  manifesti: 

1.      La seva satisfacció per l'acord entre la majoria de forces polítiques al Parlament, que farà 
possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i 
democràtica, el seu futur col·lectiu. 

2.      El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims 
del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 

3.     La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic.” 

Intervé  el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez en nom del grup d’EPM dient que estan a favor 
de la consulta i per tant estan a favor d’aquesta moció. Esperen que s’arribi a un acord entre 
els partits majoritaris del Parlament de Catalunya i es pugui tirar la consulta endavant. 

El Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU també manifesta estar d’acord amb la 
consulta i per tant amb la moció i reitera el mateix que ha dit el Sr. Diego Díez de los Ríos 
Sánchez. 

Finalment intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza com a representant del PSC-PM dient que tot i el 
que això li pugui representar també està a favor de la consulta i per tant també vota a favor de 
la moció.  

S’aprova doncs la moció per unanimitat, amb 1 vot del PSC-PM, 4 de CiU i 4 d’EPM. 

 
 

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



 

4.1-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 1 al número 7 de 2014. 

 

4.2-DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local dels dies 21 de novembre, 5 de 
desembre i 19 de desembre  de 2013 i 2 de gener de 2014. 

 

5- INFORMES REGIDORIES. 

 

ALCALDIA. 

 
- L’Alcalde-President  Sr. Joan Iniesta Zarza explica com està el desplegament de la 

xarxa comarcal de la fibra òptica per part de la Generalitat de Catalunya. 
A la Granada hi haurà el punt d’enllaç al registre existent a la zona de la Teuleria.  

 
- Segueix informant que a través del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès, s’ha destinat a la Granada un pintor per fer tasques a la via pública. 

 

6- PRECS I PREGUNTES. 

 
� El Sr. Joan Amat  Domènech diu que després de la pregunta que va fer a l’últim Ple, ja 

es va arreglar el tema del camp de futbol.  

� El Sr. Joan Amat  Domènech pregunta pels Plecs de Clàusules  que es van aprovar per 
la contractació de la Festa Major 2014.  

Contesta el regidor de Joventut, Cultura i Festes Sr. Miguel Angel Sanz González dient 
que es preveu demanar oferta a tres empreses, per tal de poder millorar els costos dels 
serveis. És el primer any que es fa i volen provar-ho.  

� El Sr. Joan Amat  Domènech diu que falla el tema de la calefacció del Centre Cívic.  

Contesta l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza dient que la calefacció del Centre 
Cívic mai ha funcionat bé, no és la calefacció ja que ara hi ha estufes elèctriques, el 
què passa és que els usuaris manipulen els rellotges i llavors no hi ha manera de què 
funcioni correctament. 

� La Sra. Mercè Villar Pausas pregunta com està el tema de la concessió de la gestió del 
servei d’aigua de la xarxa municipal. 

Contesta l’Alcalde-President Sr. Joan Iniesta Zarza dient que s’hi està treballant.  

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent 
les 9 del vespre (21 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica.  

 


