
                                                                     

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 

 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  
1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 13 DE JUNY DE 2014  

D'ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDE NT 
 

 

La Granada, el dia  13 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 en funcions 
Sr. Joan Cols Canals de Convergència i Unió (CiU), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan 
Iniesta Zarza del grup 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 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- ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE-PRESID ENT DE 
L'AJUNTAMENT DE LA GRANADA.  

 

Obre la sessió el Sr. Joan Iniesta Zarza, Alcalde-President en funcions de l'Ajuntament de la Granada. 

S'ha convocat aquesta sessió per l'elecció de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, davant la renúncia al càrrec 
que es va  presentar el passat dia 9 de juny. 

A continuació es procedeix a la formació de la Mesa d’Edat que estarà formada pel regidor de major edat Sr. 
Miguel Angel Sanz González i el de menor edat Sr. Joan Amat Domènech. Presideix la sessió el Sr. Miguel 
Angel Sanz González. 

Seguidament la Secretària de l’Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196 de la Llei electoral. 

Art. 196. Procediment d’elecció d’Alcalde: 

a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoria absoluta de los votos, es proclamado alcalde. 

d) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que 
haya obtenido mayor número de votos en el municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.  

 



 

 

 
CANDIDATS: 

 
-  Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez - Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 

-  Sr. Joan Cols Canals - Convergència i Unió (CiU). 

- Sr. Joan Iniesta Zarza - Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM). 

 

El president de la Mesa, Sr, Miguel Angel Sanz González procedeix a iniciar els tràmits de la votació per orde 
alfabètic dels regidors: 

 
SR. JOAN AMAT DOMÈNECH.......................................vota. 
Sr. JOAN COLS CANALS...............................................vota. 
SR. DIEGO DÍEZ DE LOS RÍOS SÁNCHEZ..................vota. 
SR. JOAN INIESTA ZARZA...........................................vota. 
SRA. SARA MURILLO AGUIRRE..................................vota. 
SR. JOSE ANTONIO PUGA LEÓN................................vota. 
SR. MIGUEL ANGEL SANZ GONZÁLEZ.......................vota. 
SR. CARLES TELLO LUJÁN..........................................vota. 
SRA. MERCÈ VILLAR PAUSAS.....................................vota. 
 
 

Seguidament el Sr. Miguel Angel Sanz González procedeix a la lectura dels vots. 

- 5 vots  pels Sr. Joan Cols Canals, del grup de CiU. 

- 4 vots pel Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. Del grup d’EPM. 

 

Atenent els resultats, el president de la Mesa proclama Alcalde-President de l'Ajuntament de la Granada al 
Sr. Joan Cols Canals que encapçala la llista del Partit del Convergència i Unió (CiU).  

 

PRESA DE POSSESSIÓ 

Acte seguit i d'acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
40.2, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, i 1 del Reial Decret 
707/1979, de 5 d'abril, per la Presidència de la Mesa es formula al Sr. Joan Cols Canals, la següent pregunta:  

- "Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'Alcalde amb 
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?" 

- Contesta: Sí prometo.  

 
El Sr. Miguel Angel Sanz González entrega la Vara i felicita al nou Alcalde-President. 

Complert l'objecte de la convocatòria, el Sr. Joan Cols Canals, com a  Alcalde-President dóna la paraula al 
Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, del grup d’EPM.  

El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez manifesta el seu desacord amb aquest pacte de govern entre CiU i 
PSC-PM. Considera que això no és un pacte de govern, sinó un repartiment de cadires, ja ho ha dit en altres 
ocasions, això no és bo pel poble de la Granada, no hi ha cap poble de Catalunya on hi hagi un  



 

 

 

pacte com aquest, en que es dóna l’Alcaldia a un regidor amb només 90 vots, això és un desprestigi pel 
municipi. 

Hi ha una sèrie de temes, que el grup d’EPM no hi està gens d’acord de com es porten des d’aquest equip de 
govern; primer TV la Granada, l’han convertit en una TV totalment partidista, només funciona per l’equip de 
govern, fa temps que demanen un Reglament. 

El POUM, s’han vist obligats a fer una 2ª aprovació inicial del POUM, això és perquè no era bo, el POUM no 
es pot imposar com l’equip de govern vol. Tampoc han fet la reunió amb tots els veïns. 

En quan al projecte de tancament de la pista, millor que no es faci mai. El seu impacte visual al mig del poble 
serà negatiu, l’escola es queda sense pati i els nens sense un lloc d’esbarjo. 

El projecte del cas antic, és una obra bona i necessària pel poble. Hi varen votar a favor, però resulta que 
s’han deixat un tram del c/De Dalt.  

El problema de la gestió de l’aigua del poble, fa sis anys que EPM demana un canvi de gestió, sembla que 
finalment arriba, ara que han detectat que s’han llençat més de 94 milions de litres d’aigua. 

Referent al tema de l’escola, el Sr. Joan Cols Canals va dir l’any 2007 que si hagués estat Alcalde l’escola ja 
estaria feta. Estem a l’any 2014 i ja veiem com està l’escola. 

Per acabar, dir i manifestar el nostre disgust pel fet de que es va felicitar a una senyora centenària de la 
Granada, i hi va anar l’equip de govern com a tal, sense representar a l’Ajuntament. En tot continuen amb el 
seu sectarisme. 

Els hi queden onze mesos de govern, s’haurà d’esperar a veure que passa. 

 

Acte seguit el Sr. Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals, li dóna la paraula al Sr. Joan Iniesta Zarza, del 
PSC-PM.  

Pren la paraula el Sr. Joan Iniesta Zarza, dient que no entra a contestar al Sr. Diego Díez de los Ríos 
Sánchez, perquè avui no toca.  

Primer que tot felicita al Sr. Joan Cols Canals, i textualment diu: 

“Bona tarda a tothom, ja ha passat un any i en aquest darrers dies entre abdicacions, renúncies i dimissions 
la veritat és que estem distrets.  

En primer lloc desitjar-te Joan molta sort en aquest darrer any de legislatura. Una legislatura que si tot va com 
ho tenim plantejat estic convençut que la Granada farà un canvi molt important...el tancament de la pista, la 
urbanització del casc antic, el nou planejament que va seguint els tràmits i calendari marcats i un tema que 
avui no podem dir encara però que serà molt interessant pel municipi, qüestions que en aquests any hi he 
estat d’Alcalde, s’ha anat treballant i ara tu continuaràs al capdavant.  

Hem estat un grup que em treballat pel poble de la Granada, amb dedicació i entusiasme sempre pensant 
amb l’interès general dels veïns i veïnes i deixant de banda els partits. Aquest va ser l’objectiu principal del 
nostre acord. Evidentment continuarem com fins ara treballant. 

Bé avui el protagonista és en Joan Cols, una persona que em mereix tot el respecte i consideració. 

Permeteu-me però per acabar donar el meu suporti recolzament a la meva companya de partit a la Susanna 
Mérida, Alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia, que demà els grups de CiU i ERC li faran una moció de censura 
que per mi i per molts no té gaire sentit en aquests moments de legislatura, com es diu de forma quotidiana 
“ara no tocava”. 

Res més, moltes gràcies a tothom i sobretot al personal de la casa per la seva col·laboració i paciència, i fins 
la propera...espero.” 



 

 

 

Tanca la sessió l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals dient primer que tot, i contestant mínimament al que 
ha dit el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, referent al tema de la Granada TV, ja va quedar clar que el què 
es deia en el paper que EPM va repartir pel poble era mentida. 

En segon lloc, només li contesta el tema de l’escola, ja que sí que és veritat el que va dir. En aquell moment 
la Generalitat de Catalunya tenia disponibilitat de diners per fer l’escola de la Granada, el que es necessitava 
era el terreny. Aquí estem, ara tenim els terrenys però no hi ha els diners.  

 
Seguidament llegeix el següent text, que literalment diu: 

 
“Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns, 

Permeteu-me unes paraules per tancar aquest plenari extraordinari mitjançant el qual torno a assumir l’honor i 
la responsabilitat de ser l’Alcalde del nostre poble, en compliment del Pacte de Govern 2011-2015 entre CiU i 
el PSC. 

En primer lloc, vull saludar-vos a tots plegats, veïnes i veïns, amics i amigues (amb un esment especial a la 
meva dona i als meus fills, a qui hauré de treure unes quantes hores més per dedicar-les a tasques 
municipals com Alcalde), però també als Alcaldes i regidors de la nostra comarca que ens han volgut 
acompanyar. Moltes gràcies per ser-hi, en aquest ple, fent-nos costat! 

Aquest és un acte de normalitat política i ciutadana, que serveix per deixar clars la voluntat de continuïtat i el 
nou impuls de Govern que farem.  

No hi ha hagut -ni hi ha- cap sobresalt, ni cap improvisació. Al contrari: som un mateix equip de Govern, que 
compartim encerts i errors solidàriament, i que tenim energies renovades per enllestir el mandat municipal. I, 
en tot cas, el nostre tarannà és el de sempre: construir i dialogar, sense espai possible per al populisme, la 
demagògia, la desqualificació o la mentida. 

Ens avalen la feina feta i també els nostres posicionaments. Tenim davant nostre l’últim any d’aquest novè 
mandat municipal democràtic, un any que no serà de tràmit, ni molt menys, ni serà fàcil, perquè encara sofrim 
la crisi. S’hi faran actuacions remarcables, però: es remodelarà el casc antic en fons FEDER i  PUOSC, i 
millorarem molt significativament la pista esportiva (es tancarà i s’hi faran vestidors i graderia). 

Estem il·lusionats i compromesos amb el poble, com el primer dia. I per això tenim la confiança que, d’aquí a 
un any, podrem retrobar-nos i afirmar que la Granada haurà millorat en cohesió, benestar i perspectives per 
als qui vivim al poble. 

Per acabar, vull encoratjar en Joan Iniesta i el meu grup municipal, a enriquir la democràcia municipal al poble 
i a no renunciar mai a la serenor i a l’esperança, perquè aquesta és la millor recepta per a servir el nostre 
poble. No tingueu cap dubte que, pel mateix motiu, vull fer arribar aquest encoratjament a l’oposició 
municipal. Moltes gràcies a totes i tots! I visca la Granada!” 

 

 

Acte seguit, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del vespre (21:00h) i signa la present juntament 
amb la Secretària que certifica. 

 

 

 

 


