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                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 

 
 

 
 
La Granada el dia 29 d’octubre de 2015 essent 2/4 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. Diego Díez de los Ríos Sánchez d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa 
(EPM-E), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan Solano Freixanet d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), el 2n Tinent d’Alcalde Sr. Joan Amat 
Domènech d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E) i els Regidors/es Sra. Mercè Villar 
Pausas, Sr. Jordi Capellades Palau, Sra. Roser Marrugat Via d’Entesa pel Progrés Municipal-
Entesa (EPM-E), Sr. Joan Cols Canals, Sr. Miguel Angel Sanz González, Sra. Beatriz Casillas 
Moreno, Sr. Richard Martin Vidal de Convergència i Unió (CiU) i Sr. Joan Iniesta Zarza del partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP). 
 
Assistits per la Secretària de la Corporació 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 còpia de les actes de les sessions dels dies 1 i 28 d’octubre de 
2015, es rectifica la sessió del dia 1 d’octubre de 2015 en els següents punts: 
 
-  A petició del Sr. Joan Cols Canals es rectifica l’últim full, on diu “la subvenció ha baixat un 
67%”, ha de dir un 60%. 
 
- A petició del Sr. Joan Iniesta Zarza en el primer prec que fa, on diu “pels regidors”, ha de dir 
“pel regidor”. 
 
Després d’aquestes correccions les actes s’aproven per unanimitat. 
 

 

2- HISENDA. 

 

2.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 2015. 

 
Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. 
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Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora referent a la proposta d’expedient de modificació 
de crèdit al pressupost 2015. 
 
Essent que amb aquest expedient es preveu la generació de crèdits extraordinaris, no previstos al 
pressupost inicial, i provinents de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa 
(EPM-E), 1 vot d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), 4 vots 
de Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de Progrés (PSC-CP), aprova l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer:  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit a pressupost 2015.  
 
 
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT 

761.02 FOMENT D’OCUPACIÓ LOCAL 75.874,18 € 

761.05 SUPORT INVERSIONS FINA 50.090,47 € 

 TOTAL 125.964,65 € 

 

 
 
CRÈDIT  EXTRAORDINARI 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT 

920.131.01 PERSONAL TEMPORAL (PLA OCUPAC. DIPUTACIÓ) 45.524,51 € 

241.610.01 ARRANJAMENT PLAÇA DE LA FONT 30.349,67 € 

1532.610.02 TREBALLS EXTRES CASC ANTIC 50.090,47 € 

 TOTAL 125.964,65 € 

 
 
Segon:  Exposar al públic aquest expedient durant un termini de 15 dies en compliment de 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.  
 

 

 

2.2- ACCEPTACIÓ DE CRÈDITS I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE 

CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 

Segueix amb aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de setembre de 2015, va 
aprovar la concessió de dos ajuts de caixa a l’Ajuntament de la Granada: 
 

1) Compra de finca c/de l’Estació, 23. 
50.000 €. 
% interès. 
10 anualitats. 
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2) Compra vehicle i desbrossadora. 
40.000 €. 
0% interès. 
5 anualitats. 
 
 

Dictaminat favorablement per la comissió d’Hisenda, es proposa al Ple de la Corporació 
l’acceptació d’aquests crèdits i l’aprovació dels convenis reguladors.  
 
Intervé el portaveu del grup PSC-CP, Sr. Joan Iniesta Zarza ,dient que votarà a favor i manifesta la 
seva satisfacció amb la rectificació de l’equip de govern envers el tema de la compra del tractor. Es 
va comprar perquè resultava una eina important per la brigada municipal.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés 
Municipal-Entesa (EPM-E), 1 vot d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-
AM), 4 vots de Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC-CP). 

 

 

 

2.3- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2016. 
 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau, fent un resum de les 
propostes i explicant que La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per l’aprovació i modificació de les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
La proposta de modificació que es presenta, preveu una rebaixa important de l’impost sobre béns 
immobles, per tal d’alleugerir l’increment estatal dels anys 2013 i 2014 i es preveu retornar al tipus 
de l’any 2011, el 0,79. 
 
En quan als altres impostos, es proposa incrementar en un 3% l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, que no s’havia incrementat des de l’any 2012.  
 
Referent a les taxes, s’incrementa la taxa pel servei de recollida d’escombraries, en un 4%, per tal 
d’intentar pal·liar una mica els costos del servei, i es regularitza algun import de la taxa de gestió 
de documents administratius i la taxa del servei d’intervenció en activitats, per tal d’adaptar-los als 
costos actuals.  
 
En tots els sentits les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances Fiscals compleixen 
amb la normativa reguladora de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Atenent els informes tècnics-econòmics que posen de manifest els valors de mercat i verificat que 
les taxes que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del 
cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme el que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals.  
 
Per tot l’exposat, i dictaminat favorablement per la comissió d’Hisenda, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer:  Aprovar, provisionalment per l’exercici 2016 i anys posteriors, la següent modificació 
d’Ordenances Fiscals que es relacionen: 
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ORDENANÇA NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  
 
Article 7è. Determinació de la quota tipus de gravamen. 
 
IBI urbana – 0,79. 
IBI rústic – 0,85. 
IBI industrial – 0,82. 

 
 

ORDENANÇA NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ ME CÀNICA.  
 
S’acorda incrementar les tarifes en un 3%.  
 
 
Article 4t. Bonificacions de concessió potestativa. 
 
 
1. S’estableix una bonificació del 90% als vehicles històrics a que es refereix l’article 1 del 

Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 
 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la categoria com a tal per 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.  
 

2. S’estableix una bonificació del 25% pels vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 
anys.  

 
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent durant els quatre primers anys 

els vehicles de motor exclusivament elèctric d’emissions nul·les, els vehicles que utilitzin gas 
com a combustible i els vehicles híbrids amb motor elèctric-gas. 

 
4. Per gaudir d’aquestes bonificacions caldrà sol·licitar-ho prèviament indicant les 

característiques i matrícula del vehicle. 
  

 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
 
A) POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES  

1- TURISMES, AMBULÀNCIES, COTXES FÚNEBRES I TOT TERRENY 

- De menys de 8 cavalls fiscals......................................................................................................25,00 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals...................................................................................................67,34 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals...............................................................................................140,50 
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals................................................................................................175,01 
- De més de 20 cavalls fiscals......................................................................................................219,00 
 
2- TRACTORS, TRACTOR CAMIONS, TRACTORS D’OBRES I SE RVEIS, TRACTORA DELS 
VEHICLES ARTICULATS, VEHICLES ESPECIALS, MÀQUINES A GRÍCOLES, MÀQUINES 
AUTOPROPULSADES QUE PODEN CIRCULAR PER LES VIES PÚB LIQUES SENSE SER 
TRANSPORTADES O ARROSSEGADES PER ALTRES VEHICLES DE  TRACCIÓ MECÀNICA. 
- De menys de 16 cavalls fiscals.............................................................................................34,63 
- De 16 a 25 cavalls fiscals......................................................................................................54,44 
-     De més de 25 cavalls fiscals...............................................................................................163,49 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’article 260 
del Codi de Circulació, segons estableix la regla 3ª de l’article 1r del Reial Decret 1576/89 de 22 de 
desembre. 
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B) SEGONS EL NOMBRE DE PLACES  
 
1- AUTOBUSOS, FURGONETES I FURGONETES MIXTES HABILI TADES PER AL 
TRANSPORT DE MÉS DE 9 PERSONES. 
- De menys de 21 places......................................................................................................163,49 
- De 21 a 50 places...............................................................................................................233,00 
- De més de 50 places..........................................................................................................291,13 
 
S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport mixt de 
persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les mesures i de la 
disposició  de les portes, i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual 
deriva. 

 
 
C) SEGONS ELS QUILOGRAMS DE CÀRREGA Ú TIL. 
1- CAMIONS, DERIVATS DE TURISME, FORMIGONERES, FURGONS, FURGONETES I 
FURGONETES MIXTES, HABILITATS PER AL TRANSPORT DE F INS A 9 PERSONES, 
VEHICLES MIXTES I VEHICLES HABITACLE. 
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil...................................................................83,00 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.....................................................................163,49 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil........................................................233,01 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil.....................................................................291,13 
 
2-REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES D E TRACCIÓ MECÀNICA I 
REMOLCS I SEMIREMOLCS DE VEHICLES ARTICULATS. 
- De menys de 1.000.............................................................................................................34,63 
- De 1.000 a 2.999 quilograms..............................................................................................54,44 
-     De més de 2.999 quilograms ............................................................................................163,49 

 
 
 

Article 

 

 

 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 -TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCU MENTS 
ADMINISTRATIUS.  
 
 
Article 7è. Tarifa 
 
Es proposa la modificació de les següents tarifes: 
 
 
CERTIFICAT APROFITAMENT URBANÍSTIC 70 € 
CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 70 € 
ALTRES INFORMES TÈCNICS 60 € 
INFORMES TÈCNICS ACTIVITATS 70 € 
FOTOCÒPIES COLOR DINA A4 0,25 € 
FOTOCÒPIES COLOR DINA A3 0,50 € 

 
 

D) SEGONS ELS CENTÍMETRES CÚBICS 
Ciclomotors................................................................................................................................8,84 
 
Motocicletes  
Fins 125 c.c...............................................................................................................................8,84 
De més de 125 fins 250 c.c.....................................................................................................15,40 
De més de 250 fins 500 c.c.....................................................................................................30,83 
De més de 500 fins 1000 c.c...................................................................................................61,71 
De més de 1000 c.c...............................................................................................................123,47 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7- TAXA PER LLICÈNCIES O LA C OMPROVACIÓ 
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.  
 
 
Article 7è. Exempcions i bonificacions potestatives.  
 
1. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de la taxa per les obres de rehabilitació de 
façanes en la zona clau 1 del nucli antic.  
 
El procediment de concessió d’aquesta bonificació podrà establir-se per decret d’alcaldia, 
prèvia sol·licitud i acreditació dels interessats.  
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 -TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRAR IES. 
 
 
Es proposa incrementar les tarifes un 4%. 
 
Article 6è. Quota tributària.  
 

Per habitatge 
 

     140,04 € 

Bars i restaurants 
 

     289,87 € 

Locals industrials 
 

     213,57 € 

Locals comercials 
 

     213,57 € 

Habitatge més comerç 
 

     213,57 € 

Jubilats,salari interprofessional 
 

       26,00 € 

Indústries dels Polígons industrial: 
Fins a 1.000 m2 
De 1.001 m2 a 5.000 m2 
De més de 5.001 m2 

     
     839,28 € 
1.007,13 € 
1.208,56 € 

Cases de Camp 
Nivell 1 
Nivell 2 

 
    140,04 € 
      70,01 € 

 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 - TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ  INTEGRAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTA L·LACIONS. 
 
 
Modificar text per actualitzar-lo a la Llei de Prevenció i control ambiental de les activitats 
(PCAA). 
 
Article 6è. Quota tributària. 

 

1.- Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic . 
70,00 euros. 
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2.- Procediment de consulta prèvia potestativa activitats incloses als annexos I, II i III.  
50,00 euros. 
 

3.- Procediment per a les activitats incloses a l'Annex I (Règim d’autorització ambiental) de la Llei 
de Prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 
488,91 euros més 0,77 euros/m2 d'activitat.  
 

4.- Procediment per a les activitats incloses a l'Annex II (Règim de llicència ambiental) de la Llei de 
Prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i aquelles activitats no incloses en cap 
annex que tinguin incidència ambiental (activitats classificades).  
450,00 euros més 0,64/euros/m2 d'activitat.  
 

5.- Procediment per a les activitats incloses a l'Annex III (Règim de comunicació) de la Llei de 
Prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 
250,00 euros més 0,51 euros/m2 d'activitat. 
  

6.- Procediment de comunicació prèvia de les activitats d'argentament de miralls i clínica 
veterinària.  
90,00 euros més 0,31 euros/m2 d'activitat. 
 

7.- Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues.  
90,00 euros més 0,31 euros/m2 d'activitat 

 

8.- Procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments regulada al ROAS, per a les 
activitats innòcues  que portin aparellada la realització d'obres que requereixin la presentació 
d'un projecte tècnic  
150,00 euros. 
 

9.- Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per normativa de caràcter 
sectorial, per a activitats innòcues  
150,00 euros. 

 

10.- Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental annex I (Règim d’autorització) 
300,00 euros. 
 

11.- Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental annex II (Règim de llicència 
ambiental) 
250,00 euros. 
 

12.- Procediment de revisió del permís municipal ambiental annex III (Règim de comunicació) 
200,00 euros. 
 

13.- Procediment de control inicial de les activitats incloses a l’Annex I  de la  Llei de Prevenció i 
control ambiental de les activitats (PCAA). 
200,00 euros. 
 

14.- Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II de la  Llei de Prevenció i control 
ambiental de les activitats (PCAA). 
150,00 euros. 
  

15.- Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex III de la Llei de Prevenció i control 
ambiental de les activitats (PCAA). 
100,00 euros. 
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16.- Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions  
100,00 euros . 
 

17.- En cas de canvis de titularitat, cessions i traspassos, la quota que s'aplicarà serà de  100,00 
euros, sempre i quan es mantingui la instal·lació de l'establiment en les mateixes condicions 
que van servir de base per a l'atorgament de la llicència municipal inicial. 
  

18.- En cas de tramitació de l'expedient per a la instal·lació de dipòsit de combustibles destinats a 
l'ús domèstic, la quota que s'aplicarà serà de  
162,96 euros . 

19.- Informe Consell Comarcal Alt Penedès. 
       350 euros. 

 

 
Afegir el següent punt: 
 
En cas de controls inicials /actes de comprovació que s’hagin d’efectuar per una ECA, entitat 
col·laboradora, l’Ajuntament cobrarà l’import real facturat per l’entitat. 
Així mateix, en cas dels informes d’incendis el cost serà el mateix que hagi d’assumir 
l’Ajuntament, si és el cas.  
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24- TAXA SUBMINISTRAMENT D’AI GUA, GAS I 
ELECTRICITAT.  
 
Es modifiquen únicament les següents tarifes: 
 
Article 6.- Quota Tributària 
 
Aforament 
Quota variable (DOM/COM/IND)..........................2,8991 €/m3 

 
Us comercial/industrial 
Quota fixa 
Diàmetre comptador fins 15 mm..........................5,6791 €/mes 
Diàmetre comptador més de 15 mm................105,1440 €/mes 
 
Quota variable 
3r bloc (de 13 a 18 m3/mes)...................................1,5435 €/m3 

4t bloc (a partir de 18 m3/mes)...............................2,4918 €/m3 

 
Ús obres/provisionals 
Quota fixa...........................................................12,3136 €/mes 
Quota variable............................................. .........1,9264 €/m3 

 
Aigua en alta ........................................................1,7500 €/m3 

 
 
Segon:  Exposar al públic els anteriors acords durant un termini de trenta dies hàbils mitjançant 
publicació al BOPB i al tauler d’edictes de l'Ajuntament.  
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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Després de la presentació feta pel Sr. Jordi Capellades Palau, intervé el Sr. Alcalde-President 
dient que la proposta presentada recull la modificació de poques ordenances. Destaca la 
rebaixa de l’IBI, que es notarà força a la butxaca dels contribuents, la recollida d’escombraries i 
els vehicles no s’havien modificat des de l’any 2012 i la pujada és minsa, per tal d’alliberar una 
mica el cost dels serveis, en quan al servei d’aigua, no es toca la quota domèstica, sinó 
únicament l’industrial i els aforaments.  
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu de PSC-CP, dient que presenten una rebaixa de 
l’IBI, però en contra una pujada dels altres impostos i taxes importants com ara vehicles, 
escombraries i aigua. No està gens d’acord amb aquesta proposta, el que s’havia de fer és 
rebaixar més l’IBI per mitjà d’una fórmula que permetés recuperar els 70.000 euros de més de 
l’any passat, això sí que ho notarien els veïns.  
Tampoc està d’acord amb la pujada de vehicles i escombraries, això suposa una forta pressió 
sobre el comerç i la petita indústria del poble. Estan tancant comerços al poble per problemes 
econòmics i en lloc d’ajudar-los el que es fa es pressionar-los amb més impostos. Únicament 
està d’acord amb les modificacions d’ordenances de temes administratius. 
 

Porten quatre mesos de govern i EPM-E ja ha incomplert les promeses fetes, per exemple la 
subvenció pels llibres escolars l’han rebaixat d’un 70% a un 60%. Varen dir que s’abaixarien els 
seus sous i tampoc ho han fet.  
 

Ell votarà en contra d’aquesta proposta. 
 
Intervé ara el portaveu de CiU, Sr. Joan Cols Canals, dient que en el tema de l’IBI ells ja van dir 
que tirarien endarrere la pujada de l’any passat. Això que presenten no és una rebaixa per 
compensar els anys anteriors sinó que únicament són 3 punts, això és ridícul. Tal i com ha dit 
el Sr. Joan Iniesta Zarza s’hauria de buscar una fórmula per rebaixar més l’IBI.  
 

Referent a l’aigua, quan eren equip de govern, el grup d’EPM-E els hi va estar a sobre i votant 
en contra de totes les propostes que varen presentat i ara estan fent el mateix.  
 

Únicament estan d’acord amb els temes administratius, per aquest motiu votaran en contra 
d’aquesta proposta.  
 

 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que no va ser l’Ajuntament sinó l’equip de 
govern d’aquell moment qui va demanar una regularització cadastral.  
 

En quan al tema de l’aigua, en quatre mesos no poden liquidar una empresa que porta un any 
al servei, és complicat per això s’ha optat per no tocar l’ús domèstic.  
 

Referent als vehicles i a les escombraries no sap com poden dir el què estan dient, quan ells 
van fer increments del 6 i 8%, es van fer un fart d’apujar impostos en aquest aquells anys de 
govern. Recorda que hi ha moltes despeses ordinàries per les quals no hi ha ingressos 
directes, com ara festes, llibres, etcètera... que pugen més de 150.000 euros.  
No tot és tant fàcil, i ells ja ho han de saber, després de tres o quatre anys sense tocar algun 
dels impostos, ara aquests s’han d’ajustar amb els costos dels serveis i a l’hora de fer el 
pressupost pel 2016 també hauran de cenyir-se i tenir en compte que hi ha moltes despeses. 
 
 

Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González dient que es podria compensar els ingressos no 
previstos l’any passat d’IBI amb la no pujada de la brossa pel 2016, per exemple.  
 
El Diego Díez de los Ríos Sánchez recorda que l’any 2012 la van apujar un 6% i ara només un 
4%. 
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Finalment després de debatre una estona més sobre el tema, es sotmet la proposta a votació i 
s’aprova per 6 vots a favor amb 5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), 1 vot 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), i 5 en contra, 4 vots de 
Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP). 
 
 

 

3- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
Presenta la següent moció l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
 
1- MOCIÓ DELS GRUPS POLITICS EPM-E, CiU, ERC-AM, PSC-CP DE LA GRANADA. 

 

Atès que el dia 2 d’octubre es van produir unes agressions injustificades a una família del 
nostre poble, per part  de dues persones, veïns també de la Granada, entre la que figura una 
menor. 
 
Atès què els provocadors i agressors, són persones ja conegudes per diferents fets  d’incivisme 
i de poc respecte a les normes de convivència més bàsiques al nostre municipi. 
 
Atès què és demostrat  la reincidència en fets, alguns denunciats i altres per temor a les 
represàlies no han estat objecte de denuncies. 
 
Atès què hi ha coneixement per part dels Mossos d’Esquadra, de la Justícia i dels Serveis 
Socials de la problemàtica que representen aquesta família per un poble com el nostre, per 
administrar solucions. 
 
Atès què l’Ajuntament de la Granada no disposa ni dels recursos ni de les competències per 
fer-hi front, sol·licita: 
 
Al Departament d’Interior, que posi les mesures que calgui per donar seguretat als veïns i eviti 
noves agressions.  
 
Al Departament de Benestar i Família, que prengui les mesures que calgui per evitar que 
menors d’edat  d’aquesta família en qüestió hagin de conviure en una situació de precarietat de 
diferents àmbits. 
 
Al Departament de Justícia, que actuï amb celeritat davant la reincidència demostrada.  
 
Al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que pugui actuar en base a les seves competències.  
 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que està totalment d’acord, és una moció conjunta i 
solidària amb la família agredida.  
Esperem que es recondueixi el tema.  
 
El Sr. Joan Cols Canals intervé manifestant també l’acord de CiU i a veure si s’aconsegueix 
viure en convivència. 
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Intervé el portaveu del grup d’ERC-AM Sr. Joan Solano Freixanet manifestant també el seu 
acord amb la moció.  
 
S’aprova per unanimitat, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), 1 vot 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), 4 vots de Convergència i Unió 
(CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP). 

 

 

 

4- INFORMES REGIDORIES. 

 

REGIDORIA DE JOVENTUT I  REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

� El regidor Sr. Joan Amat Domènech informa sobre la XIII Marxa la Granada-Montserrat a 
peu que va tenir lloc el dia 24 d’octubre. Va anar tot perfecte, vam anar-hi 150 persones i 
agraeix públicament a tots els col·laboradors, guies i tots aquells que han fet possible 
aquesta caminada. 

 
� També explica que el dia 25 d’octubre va tenir lloc la IX Cursa solidària país del cava, que 

també va ser un èxit de participació. Igualment fa un agraïment al grup de Càrites i a tots 
els col·laboradors. 

 
 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL  
 

� La regidora Roser Marrugat Via informa que s’ha iniciat un curs de deu sessions de suport 
i ajuda mútua de les persones cuidadores, subvencionat per la Diputació de Barcelona. Es 
fa els dilluns al matí al Casal d’avis.  

 

 

REGIDORIA DE SANITAT I MEDI AMBIENT  

 

� La regidora Roser Marrugat Via informa que el dia 22 de novembre, a les 10 del matí,  es 
farà per part de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) la Carrerada una plantació 
d’arbres a la muntanya de Sant Jaume.  

 

 

5- DECRETS D’ALCALDIA. 

 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 44 al 49.  

 

 

 



12 
 

 
 

6- PRECS I PREGUNTES. 

 
- El Sr. Joan Iniesta Zarza es reitera en el prec de tenir un espai i un armari per guardar la 

documentació municipal. 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza parla de la inseguretat al municipi, hi ha hagut, en pocs dies, dos 
robatoris en cases i establiments. S’ha de fer que els mossos d’esquadra augmentin el 
control.  

 
L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que estan constantment en 
comunicació amb els mossos d’esquadra per aquest tema. 
Referent al tema de l’armari ja se li va dir al Sr. Joan Iniesta Zarza, mitjançant notificació de 
Decret d’Alcaldia, que en  disposava d’un, al local de regidors del Centre Cívic.  
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que el grup de CiU tenen un armari a la sala de reunions de 
l’Ajuntament. Per tant ell demana el seu.  
 
L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta dient que el grup de CiU 
ja el tenia quan estava al govern i ells són quatre regidors.  

 
 

Hi ha un debat entre el Sr. Joan Iniesta Zarza i el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez sobre 
aquest tema. Al final el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que estudiaran les possibilitats, 
però és complicat.  
 
 
- El Sr. Joan Iniesta Zarza comenta que la companyia d’Aigües Vilafranca està fent una 

reparació al c/de l’Estació i a la nit s’hauria de senyalitzar millor.  
 

       El Sr. Jordi Capellades Palau que ja ho han avisat a la companyia. 
 
 
- El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que el contenidor de recollida d’oli està ple. S’hauria d’avisar 

que el vinguin a buidar.  
 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza comenta que la neteja viària ha perdut en qualitat.  

 
Contesta la regidora Sr. Mercè Villar Pausas dient que estan fent un seguiment del 
funcionament de l’empresa. 
 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza té una qüestió no municipal, el tema del Casal. Pregunta què 
passa amb aquesta entitat. Han tancat el bar amb un rètol que diu “cerrado por quiebra” i 
voldria saber aquesta entitat, actualment, què i quines activitats fa. 
Deixa el tema sobre la taula.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que té raó, que és un tema a parlar.  
 
 

- El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta si realment és necessària la rampa que s’ha 
fet a la Plaça de la Font.  

  
  Contesta la regidora d’Obres i Serveis Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que és   

necessària per tal de complir amb la normativa d’accessibilitat.  
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- El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta si la paret del darrera la parada d’autocars 

també és necessària. 
 

 La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que s’ha fet per resguardar la parada del fred.  
 
 

- El Sr. Miguel Angel Sanz González li pregunta quan es sabrà el cost total de la Plaça de la 
Font 
 
La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que el total el sabran a l’acabament de les obres, ara 
mateix tenen controlades les despeses i van sobre el previst. 
 
 

- El Sr. Miguel Angel Sanz González diu que a les obres del nucli antic s’ha deixat un forat 
davant una caseta.  
 
Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que és de treballs que fa la companyia de 
telefonia i que estan pendents d’acabar. 
 
 

- El Sr. Miguel Angel Sanz González, pregunta si s’ha d’enjardinar la zona on s’ha ubicat el 
mòdul de l’escola. 
 
Contesta  la Sra. Mercè Villar Pausas dient que s’ha de parlar amb l’escola Jacint 
Verdaguer.  
 
 

- El Sr. Miguel Angel Sanz González li comenta a l’Alcalde-President que no l’ha vist a cap 
acte de la Festa del Most.  
 
Contesta l’Alcalde-President dient que tenia programat un viatge i per tant no hi va poder 
ser. No obstant, hi havia els regidors de Cultura i Joventut i altres de l’equip de govern que 
hi van estar i van assistir a diversos actes.  
 
 

- El Sr. Joan Cols Canals demana que s’instal·lin més micròfons a la Sala de Plens.  
 
Contesta l’Alcalde-President dient que ho miraran, almenys tenir un pressupost. També 
miraran de posar més llums, ja que la part de la taula de la Sala de Plens queda massa 
fosca.  
 
 

- El Sr. Richard Martin Vidal, pregunta sí s’estan fent les obres de la Plaça de la Font sense 
projecte tècnic.  
 
Contesta la regidora Sra. Mercè Villar Pausas, dient que no, que tenen els plànols i la 
memòria amb tots el amidament. És un pla d’ocupació que es va fer per contractar aturats i 
l’arranjament és per administració. 
 
  

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 
21.40 h i signa la present juntament amb la Secretària que certifica.  
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