
                         
                     AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

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

 
 

 
 
La Granada el dia 1 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 còpies de les actes de les sessions dels dies 15 de juliol i 1 de 
setembre de 2015, aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
 
 

2- GOVERNACIÓ. 

 

2.1-DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE 

DELIMITACIÓ DE TERME. 

 
 

El regidor de Governació, Sr. Joan Amat Domènech presenta aquest punt.  
 

Per tal de continuar la tramitació de l’expedient de delimitació de terme, des de la Direcció General 
d’Administració Local i d’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007, s’ha requerit, arrel de la 
constitució del nou consistori, la designació dels representants a la comissió municipal de delimitació 
de la Granada.  
 
Atenent aquest requeriment, es proposa els següents representants:  
 

- Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde-President. 
- Sr. Joan Amat Domènech, 2n Tinent d’Alcalde. 
- Sr. Joan Cols Canals, Regidor. 
- Sr. Josep Cartró Boada, Arquitecte municipal.  

 



 
 
 
 

- Sr. Josep Ventura Bou, per delegació de la Secretària de la Corporació, que actua com a 
Secretari.  

 
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). 
 
 

 

2.2- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 

SOSTENIBILITAT. 

 
Segueix amb aquest punt el regidor Sr. Joan Amat Domènech. 
 
L’Ajuntament de la Granada forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Arrel de la constitució del nou consistori s’ha de procedir al nomenament d’un nou representant 
municipal.  
 
Es proposa nomenar al Sr. Joan Amat Domènech per aquest organisme. 
 
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). 

 

 

3- HISENDA. 
 

3.1- SOL·LICITUD DE REINTEGRAMENT MENSUAL DEL SALDO DEUTOR DE LA LIQUIDACIÓ 

2013 DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT.  

 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau.  
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, concretament la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local, va efectuar la Liquidació Definitiva de la participació dels municipis 
en els tributs de l’estat, per l’any 2013.  
 
Aquesta Liquidació Definitiva de la PIE 2013 suposa per l’Ajuntament de la Granada un saldo negatiu 
de 18.560,15 €. Tal i com indica la mateixa notificació “los saldos deudores serán reintegrados en los 
términos del art. 72 de la Ley 36/2014, de 26 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015, salvo que la entidad se acoja a la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto Ley 17/2014 
de 26 de Diciembre”. 
 
Aquesta disposició addicional preveu que els Ajuntaments puguin acollir-se al reintegrament mensual, 
durant deu anys. Aquesta alternativa s’ha de sol·licitar per Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació 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), sol·licitar al Ministeri d’Hisenda el reintegrament  mensual, durant deu anys del 
saldo negatiu de la liquidació definitiva de la PIE 2103.  
 
 



 
 

 

 

4- URBANISME. 
 

4.1- APROVACIÓ DE L’ACTA D’OCUPACIÓ I PAGAMENT PER MUTÚ ACORD DE FINCA AL 

C/DE L’ESTACIÓ. 

 

La regidora Sra. Roser Marrugat Via s’absenta en aquest punt del Ple per tenir interès directe en el 
mateix.  
 
Presenta la regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas.  
 
L’Ajuntament de la Granada, en sessió celebrada el 27 d’abril de 2015, va iniciar l’expedient 
d’expropiació per mutu acord de la finca del c/de l’Estació núm. 23, per destinar-la a equipament 
municipal.  
 
L’expedient va estar exposat al públic i notificat als interessats, mitjançant l’edicte i notificacions 
pertinents, sense que s’hagi presentat cap tipus d’al·legació ni reclamació.  
 
Per tot, és procedent la finalització de l’expedient mitjançant l’acta d’ocupació i pagament del justipreu 
corresponent.  
 
Dictaminat favorablement per la Comissió, el Ple de la Corporació ho aprova amb 10 vots a favor; 4 
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). 

 

 

 

4.2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA DEL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A 

L’ÀMBIT DELS SÒLS OCUPATS PER L’ANTIC CENTRE DE COMUNICACIONS VIA SATÈL·LIT. 

 
 
En data 30 de juliol de 2014 aquest Ajuntament va signar un conveni urbanístic referent a l’àmbit de 
sòls ocupats per l’antic centre de comunicacions via satèl·lit, amb la societat Telefónica de España 
S.A, propietària dels terrenys.  
 
En virtut d’aquest conveni, aprovat per l’Ajuntament el 28 d’octubre de 2014, la companyia Telefónica 
de España, S.A. cedia part d’aquests sòls a l’Ajuntament de la Granada, a canvi d’una requalificació 
urbanística dels mateixos, executada mitjançant expedient de Modificació Puntual de NNSS. 
Un cop aprovada inicialment aquesta modificació puntual de NNSS es va sol·licitar la corresponent 
resolució ambiental a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.  
 
Arrel d’aquesta resolució ambiental i altres consultes efectuades es fa necessari mantindre lliures 
d’edificació la part dels sòls de que no s’han transformat, per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de 
les instal·lacions.  
 
Per tal d’adequar l’execució dels polígons previstos, s’ha redactat per Telefónica de España S.A una 
addenda al conveni inicial, modificant el pacte quart del mateix en el sentit de regularitzar 
l’aprofitament urbanístic d’acord amb la resolució ambiental.  
 
S’adjunta còpia del “Anexo novatorio al convenio urbanístico relativo al ámbito de los terrenos 
ocupados por el antiguo centro de comunicaciones vía satélite propiedad de la sociedad mercantil 
Telefónica de España S.A del municipio de la Granada” així com els plànols indicatius corresponents, 
(documents 5, 6 i 7) a l’acord de Ple, per la seva aprovació.  
 
 
 



 
 
 
 
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), acorda: 
 
Primer:  Aprovar inicialment l’annex al conveni urbanístic signat en data 30 de juliol de 2014 amb la 
societat Telefónica de España S.A, referit: Anexo novatorio al convenio urbanístico relativo al ámbito 
de los terrenos ocupados por el antiguo centro de comunicaciones vía satélite propiedad de la 
sociedad mercantil Telefónica de España S.A del municipio de la Granada”. 
 
Segon:  Exposar al públic aquest document per termini d’un mes, en cas que no s’hi presentin 
al·legacions es podrà considerar aprovat definitivament. 
 
Tercer:  L’acord d’aprovació definitiva serà exposat igualment al BOPB i serà inclòs dins la 
documentació del POUM i tramès a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

4.3- APROVACIÓ PROVISIONAL 2ª DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS A L’ÀMBIT 

DE SÒL OCUPAT PER L’ANTIC CENTRE DE COMUNICAICONS VIA SATÈL·LIT. 

 
 

Presenta aquest punt l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2015, va acordar l’aprovació 
provisional de l’expedient de Modificació Puntual de NNSS a l’àmbit de sòls ocupats per l’antic centre 
de comunicacions via satèl·lit.  
 
A proposta de la Direcció General de Carreteres i de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya ha estat necessari la suspensió d’aquest expedient per tal d’introduir una sèrie d’esmenes 
en el mateix. Aquestes esmenes tracten bàsicament de la proposta d’execució d’una rotonda per tal 
de millorar l’enllaç del camí de la Carrerada amb la C-243 i l’altre esmena substancial tractaria la 
possibilitat de la permuta de sòls prevista en el pacte primer de l’addenda al conveni signat amb 
Telefónica de España S.A i aprovat en aquest mateix plenari.  
 
Remarca el Sr. Alcalde-President que l’acord preveu que un 30% del cost d’aquesta rotonda sigui 
assumit per l’Ajuntament, això són uns 49.000 euros aproximadament. 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, va aprovar inicialment l’expedient 
de Modificació Puntual de NNSS a l’àmbit de sòls ocupats per l’antic Centre de comunicacions via 
satèl·lit.  
L’expedient va ser exposat al públic durant un termini de 45 dies mitjançant publicacions al BOPB del 
dia 2 de febrer de 2015, al DOGC de 30 de gener de 2015, al setmanari El 3 de Vuit de 30 de gener 
de 2015, al diari El Punt Avui de 28 de gener de 2015, al tauler d’edictes i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.  
 
Així mateix va ser consultat a tots els organismes oficials afectats i al públic interessat.  
 
Dins del termini d’exposició pública es va presentar una al·legació per part de l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès.  
 
L’escrit d’al·legacions d’Avinyonet proposa:   
 
- Que es respectin les determinacions de l’informe emès per el Departament de Territori i Sostenibilitat 
en data 18 de novembre del 2010, i per l’Oficina Territorial d’Avaluació ambiental en data 19 de gener  



 
 
 
 
de 2011, i es limiti la modificació a la implantació d’usos d’equipament o l’ús d’una sola activitat 
d’interès estratègic de caire supramunicipal o comarcal. 
 
- Que l’accés al sector es produeixi de forma independent al Camí de la Carrerada a través d’un nou 
vial que comuniqui el sector amb el Polígon Industrial Fondos de l’Estació per el carrer del Baix 
Penedès. El camí de la Carrerada no es pot convertir en cap cas un vial d’accés al sector, ni principal 
ni secundari. 
 
- Estudiïn altres alternatives d’ordenació més respectuoses amb el paisatge de la plana vitivinícola del 
Penedès i l’entorn rural, amb la finalitat de minimitzar el impacte ambiental i paisatgístic, amb els 
següents principis: 
 
- Continuïtat, cohesió i no dispersió amb el sòl urbà, ajustant l’àmbit segons les necessitats de 
l’ordenació urbanística i no dels interessos particulars de l’empresa Telefónica de España SA. 
 
- Buscar alternatives de baixa densitat de sostre. 
 
- Limitar l’alçada reguladora màxima de les edificacions de 10m a 7,5 m. 
 
Per part dels serveis tècnics redactors de la Modificació, s’ha emès informe d’estimació parcial de 
l’al·legació, que es transcriu textualment: 
 
“Com ha quedat palès, la majoria de les valoracions exposades en l’al·legació ja havien estat 
considerades en el document de modificació de les NNSS. 
 
Tot i així es proposa estimar parcialment l'al·legació presentada, i es modifica el document de 
modificació de les NNSS, per incloure les següents modificacions: 
 
- Que l’accés al sector es produeixi de forma independent al Camí de la Carrerada a través d’un nou 
vial que comuniqui el sector amb el Polígon Industrial Fondos de l’Estació per el carrer del Baix 
Penedès. El camí de la Carrerada no es pot convertir en cap cas un vial d’accés al sector, ni principal 
ni secundari. 
 
Es modifica l’ordenació plantejada de forma que es genera una anella viaria entorn de les edificacions 
proposades i independent del Camí de la Carrerada. D’aquesta manera l'accés a l'àmbit es produeix 
des d'un únic punt de connexió al Camí de la Carrerada. Així doncs, el Camí de La Carrerada 
quedarà alterat en menys recorregut (només s’ampliarà 1m des de la rotonda del Polígon Fondos de 
l’Estació fins l’accés de l’àmbit de referència) i per tant es podrà mantenir en un tram més llarg la 
secció originària. 
 
L’objectiu del canvi proposat consisteix en respectar al màxim la funcionalitat del Camí de la 
Carrerada i facilitar la circulació actual a través d'aquest camí, ja que només es produiran accessos i 
sortides en un únic punt que s'adequarà per a aquesta funció, i que actualment ja funciona d'aquesta 
manera. 
 
El nou vial, de direcció única, tanca una anella que es forma des de l’accés al sector i recull la vialitat 
interior. 
 
Així doncs, aquesta modificació plantejada a l’ordenació permet mantenir el caràcter agrícola del 
Camí de la Carrerada, mantenint l’accés actual al sector i adequant únicament el Camí de la 
Carrerada entre el polígon del Fondo de l’Estació fins a l’actual accés al sector, incloent-hi el pont 
sobre l'AP-7. 
 
- Estudiïn altres alternatives d’ordenació més respectuoses amb el paisatge de la plana vitivinícola del 
Penedès i l’entorn rural, amb la finalitat de minimitzar el impacte ambiental i paisatgístic, amb els 
següents principis: 
 



 
 
 
� Continuïtat, cohesió i no dispersió amb el sòl urbà, ajustant l’àmbit segons les necessitats de 
l’ordenació urbanística i no dels interessos particulars de l’empresa Telefónica de España SA. 
 
� Buscar alternatives de baixa densitat de sostre. 
 
� Limitar l’alçada reguladora màxima de les edificacions de 10m a 7,5m. 
 
El document d’avanç de planejament proposava diverses alternatives de desenvolupament. 
L’alternativa més proteccionista del paisatge que representava la restitució de l’àmbit ocupat per les 
instal·lacions a un ús agrícola vinculat a la vinya representa un elevat cost econòmic corresponent als 
treballs de desmantellament de les instal·lacions de (5.000 m² de sostre i 15.000 m² de vials i 
plataformes) i restitució dels terrenys per part de l’Ajuntament de La Granada, difícilment amortitzable 
i del que difícilment obtindria un retorn de la inversió. 
 
Les altres alternatives presentades per a usos logístics, en resulta discutible la seva conveniència a la 
zona de referència donada la seva necessitat de naus de gran superfície en planta i de grans alçades 
per a la instal·lació de sitges. 
 
Finalment l’ordenació plantejada es analitzada convenientment per l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de novembre del 2014 on es fa esment específic a la necessitat 
de dimensionar el sostre màxim del sector d’acord amb el mínim necessari per a fer viable l’actuació. 
(Tal i com així està plantejat el document de planejament de MPNNSS). 
 
De la mateixa manera aquest informa permet valorar positivament la delimitació d’un sector de sòl 
urbanitzable que abasti l’espai on es troben implantades les instal·lacions de Telefónica España SA. 
 
Per tant, la proposta presentada va en la línia del que la Comissió d'urbanisme de Barcelona 
determina en els seus informes i troba un punt d'equilibri entre la restitució total de l'àmbit (de 
impossible desenvolupament pel seu elevat cost econòmic) i la transformació en un polígon logístic 
(d'un gran impacte paisatgístic). 
 
En relació a l'ordenació, ja s'ha exposat el fet que la nul·la transformació dels sòls inclosos en l'àmbit 
impossibilita la recuperació tant del paisatge com de l'edificació existent, avui en un avançat estat 
d'abandonament, ja que anul·laria aquesta transformació i per tant la recuperació d'aquest àmbit. 
 
La voluntat de l'Ajuntament ha sigut la de trobar una sortida a aquest àmbit, i per tant la recuperació 
d'aquests sòls porta implícit la transformació dels usos de part dels sòls inclosos en l'àmbit, 
desenvolupant un sector que sigui compatible amb els sòls que l'envolten tant pel que fa als usos com 
a l'ordenació i la seva integració paisatgística. 
 
No obstant això i amb la voluntat d'integrar, en la mesura del possible, les aportacions que l' al·legant 
ha efectuat es proposen una sèrie de millores en l'ordenació orientades en el sentit de transformar 
menys percentatge de sòl. 
 
Aquestes millores es poden resumir en: 
 
� Reduir el percentatge d'ocupació del sòl privat, eliminant un grup de naus industrials, concretament 
les situades més al Sud de l'àmbit. 
 
� Generar un perímetre d'espais verds públics al llarg de tot el límit de l'àmbit, per tal de generar un 
coixí entre els usos industrials i el sòl no urbanitzable i així facilitar la seva integració paisatgística. 
 
� Incorporació de l' instal·lació d'energia termosolar per les instal·lacions d'aigua calenta sanitària de 
les naus. 
 
� Ajustar l'anella viària per tal d'optimitzar-la i separa-la tant de límit de l'àmbit com del camí de La 
Carrerada. 
 



 
 
 
� En relació al sistema d'equipaments, la normativa de la modificació de les NNSS regularà aquest ús 
per tal de que sigui compatible amb el sistema d'espais lliures que l'envolta, regulant els usos a 
aquells que es puguin portar a terme a l'aire lliure amb les mínimes instal·lacions possibles. D'aquesta 
manera, s'allibera de sostre edificable una superfície de terreny de grans dimensions. 
 
Tot i aquestes modificacions els criteris i eixos de la transformació de l'àmbit no varien, aquestes 
millores donen resposta parcialment a l'al·legació. 
 
Aquestes millores juntament amb els propis criteris de desenvolupament que s'han seguit per a la 
redacció de la Modificació de les NNSS, sobretot, pel que fa a les reserves de sòl d'espais lliures així 
com les mesures d'integració paisatgística i les mesures ambientals compensatòries, es conclou que 
la proposta respon a la mateixa voluntat de desenvolupament que la que l' al·legant exposa. 
 
Així doncs i com a resum, s'estima parcialment  l’al·legació presentada modificant l’ordenació 
plantejada inicialment de forma que el Camí de la Carrerada no representi la via d’accés a les noves 
edificacions més enllà de l’accés actual al sector, així com es redistribueix el sostre per tal de reduir el 
percentatge d'ocupació del sòl privat.” 
 
En data de 10 de juliol de 2015 i a través de l’EACAT ha tingut entrada en aquest Ajuntament 
l’informe-proposta i la resolució sobre la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual de 
les NNSS a l’àmbit de sòls ocupats per l’antic Centre de comunicacions via satèl·lit, la part Resolutòria 
del qual diu textualment que s’informa favorablement, condicionada al compliment de les 
prescripcions següents:  
 
a)  Cal donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la 
Modificació puntual de referència, de 7 d’abril de 2015. 
 
b) Cal unificar en un únic document resum el contingut de la memòria ambiental de la Modificació 
puntual amb l’informe de resposta a les al·legacions presentades amb posterioritat a la seva redacció, 
d’acord amb l’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
Així mateix, cal completar el contingut de l’estudi ambiental estratègic (anomenat informe de 
sostenibilitat ambiental en la documentació aportada) d’acord amb les consideracions de l’informe 
proposta de 2 de juliol, relatives a l’anàlisi de les alternatives i l’adequació a l’ordenació del sector, així 
com al contingut i la periodicitat dels informes de seguiment ambiental. 
  
c) D’acord amb la resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
la Granada, de 24 de març de 2015, i ateses les consideracions del document de referència i del 
resultat de les consultes efectuades en el present procediment d’avaluació ambiental, cal mantenir 
lliures d’edificació els sòls que actualment no es troben transformats ni tampoc antigament estaven 
transformats per les instal·lacions del centre de comunicacions via satèl·lit, minimitzant l’impacte 
paisatgístic de les instal·lacions així com els efectes de la seva localització aïllada. 
 
Així mateix, en el cas que es mantingui la ubicació del sistema d’equipaments comunitaris adjacent al 
sistema d’espais lliures i zones verdes, caldrà incorporar en la normativa la limitació dels seus usos a 
aquells que es puguin desenvolupar a l’aire lliure amb les mínimes instal·lacions i evitant l’edificació, 
per tal de garantir els objectius de preservació dels entorns. 
 
d) Cal incorporar en l’article 36 de la normativa de la Modificació puntual, relatiu a l’adequació del 
camí de la Carrerada, el requeriment de garantir la conservació dels seus valors i usos, tenint en 
compte els valors paisatgístics dels entorns protegits propis de la vinya del Penedès. Així mateix, i 
atès que es tracta d’una via pecuària, cal garantir que les actuacions que es duguin a terme preservin 
el seu valor de connector biològic, a més de donar compliment a la Llei 3/1995, de 23 de març, de 
vies pecuàries. 
 
e) Per tal de garantir l’eficàcia de les mesures compensatòries proposades, cal que s’estableixin en 
funció dels valors estructurals i funcionals de l’espai i dels efectes significatius sobre aquests derivats 
de la Modificació puntual. En conseqüència, i tenint en compte que l’àmbit d’actuació resta reconegut  



 
 
 
 
com a sòl de protecció especial de la vinya, les mesures compensatòries hauran d’anar dirigides a 
recuperar un espai de les mateixes dimensions que la superfície edificable que estableix la 
Modificació, lliure de qualsevol edificació, amb la finalitat de recuperar els valors potencials agrícoles 
vinculats a la vinya. Aquest espai es podrà ubicar dins l’àmbit de la Modificació o bé en un altre entorn 
amb valors potencials agrícoles similars. 
 
f) Pel que fa a la mesura compensatòria relativa a l’estudi de l’estat dels hàbitats fluvials existents als 
cursos d’aigua del municipi, caldrà desenvolupar aquesta proposta amb mesures més concretes i 
introduir la recuperació dels espais que hi són vinculats.  
 
Indicar que l’informe de seguiment s’ha d’elaborar segons determini l’estudi ambiental estratègic, en el 
qual es valoraran els aspectes ambientals resultants del desenvolupament de la Modificació i de les 
mesures compensatòries, i on s’aportarà el càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment ambiental. 
Es trametrà una còpia d’aquests informes als Serveis Territorials del Departament de Territori i 
Sostenibilitat als efectes del seguiment de la Modificació d’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril. 
 
Recordar que en l’acord d’aprovació del pla s’ha de fer constar una declaració específica sobre la 
presa en consideració de l’estudi ambiental estratègic, el document resum i la present resolució, 
d’acord amb l’article 25.7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i  programes, 
i donar compliment a la resta de requeriments de publicitat establerts a l’article 28 de la Llei 
esmentada i a l’article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
Havent-se examinat i valorat la nova proposta d’expedient de Modificació Puntual de NNSS a l’àmbit 
de sòls ocupats per l’antic centre de comunicacions via satèl·lit i essent que incorpora les esmenes 
proposades per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, l’addenda al 
conveni urbanístic subscrit amb Telefónica de España S.A i aprovat el 28 d’octubre de 2014, és 
dictaminat favorablement per la Comissió i es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer:  Estimar parcialment l’al·legació presentada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès d’acord 
amb la proposta transcrita en l’expositiu, de més amunt.  
 
Segon:  Aprovar provisionalment l’expedient de Modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de sòls 
ocupats per l’antic Centre de comunicacions via satèl·lit i la seva resolució transcrita més amunt i amb 
totes les incorporacions esmentades.   
 
Tercer:  Es fa constar específicament que es pren en consideració l’estudi ambiental estratègic, el 
document resum i la seva Resolució, d’acord amb l’article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, i donar compliment a la resta de requeriments de 
publicitat establerts a l’article 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
 
Quart:  Aquest acord es notificarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
Cinquè:  Notificar també aquest acord a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès en resposta a 
l’al·legació presentada,donar-ne compte a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per haver-ho 
sol·licitat així i a Telefónica de España S.A. 

 
Intervé el portaveu del grup de CiU Sr. Joan Cols Canals dient que aquesta rotonda ja es tenia que 
haver fet quan es va executar el polígon dels Fondos de l’Estació ja que estava previst en el Pla 
Parcial. Ara es preveu que siguin les empreses de l’àmbit de Telefónica les que ho tinguin d’assumir i 
una part l’Ajuntament. 
 
 



 
 
 
Contesta l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que en aquell moment va ser 
ADIF qui va marcar les pautes d’aquella urbanització, van fer el pont desviat del seu lloc i a l’hora de 
recepcionar les obres ningú va dir res. Va quedar encallat tot el projecte per les obres de l’AVE. 
 
El Sr. Joan Cols Canals diu que ara el problema el tindrem si s’ha de fer expropiacions i també 
s’haurà de tenir en compte els serveis que passen per la zona.  
 
Finalment es sotmet la proposta a votació i 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). 

 

 
 

5- BENESTAR SOCIAL. 

 
 

5.1- APROVACIÓ DE BASES PER CONCESSIÓ D’AJUTS SOCIALS. 

 

Presenta aquest punt la regidoria de Benestar Social Sra. Roser Marrugat Via. 
 
Per part dels tècnics de Benestar Social de l’Ajuntament, s’han presentat les Bases de convocatòria 
per concessió de beques escolars i per la pràctica esportiva.  
 
Es considera, davant la situació econòmica actual, la necessitat d’abordar diverses demandes tan 
econòmiques com de recursos.  
 
Les beques escolars estan destinades a alumnes d’educació secundària, del municipi de la Granada i 
que cursin l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) en instituts públics.  
 
Referent a les beques per fomentar la pràctica esportiva van dirigides a infants i adults amb 
característiques concretes que s’especifiquen en les Bases.  
 
Les sol·licituds d’aquestes beques s’han de presentar a l’Ajuntament, a Benestar Social, entre els dies 
1 al 15 d’octubre 2015 i són únicament per un curs escolar.  
 
Cal comentar que el topall econòmic que figura en aquestes bases són els ingressos bruts. Els 
ingressos de la unitat familiar que siguin inferiors als imports del quadre, no garanteix que es tingui 
accés a les beques, ja que hi ha uns ítems que ens marca uns barems de puntuació social.  
 
Vistes i estudiades les Bases, s’aproven 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). 

 
  
 

6- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
 
A) MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIA DA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 
 
Presenta aquesta moció l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
 



 
 
 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que 
està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 
2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat 
provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit 
mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que 
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels 
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment 
en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   arran 
de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis 
catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina 
que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, 
tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i 
garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una 
Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la 
ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 
places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de 

persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu 
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de la Granada, 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:  Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 
municipals per a la gestió descentralitzada. 



 
 

 
• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la 

qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
 
Segon:  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el 
desplegament. 
 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció 
a les persones sol·licitants. 
 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
 
Tercer.  Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart.  Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè.  Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Sisè.  Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè.  Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè.  Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, 
celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una 
vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 



 
 
 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern de l’Estat espanyol.     
 
 
 
 
B) MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, A LA VICEPRESI DENTA JOANA ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU. 
 
Segueix presentant aquesta moció l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
Atès que s’ha conegut la imputació del President Mas, la Vicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau 
per la convocatòria de la Consulta Popular del 9-N.  
 
Atès la desafortunada elecció del dia que ha d’anar a declarar el President Mas, 15 d’octubre, 
coincidint amb el 75 aniversari de l’assassinat del President Companys. 
 
Atès la declaració del Ministre de Justícia reconeixent que des del poder executiu s’ha polititzat el 
poder judicial a l’hora de postergar la citada declaració de imputació fins després de les eleccions al 
Parlament. 
  
Atès que això és un atac a la consagració de la divisió de poders. 
 
L’Ajuntament de la Granada condemna enèrgicament la politització d’aquest tema, i exigeix l’arxiu 
immediat de les diligències judicials al tractar-se d’una mera manipulació política partidista. 
 
 
L’Ajuntament de la Granada aprova la present moció 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). 
 
 
 
 

7- DECRETS D’ALCALDIA. 

 

Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia del 
número 26 al 43.  

 

 

8- INFORMES REGIDORIES. 

 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES. 
 

 

� El Sr. Joan Amat Domènech explica que l’equip de govern ha cregut convenient fer un butlletí 
municipal nou per tal de millorar l’existent. 

 A partir d’aquí presenta el nou butlletí full per full, explicant els escrits i reculls que s’hi 
 presenten. 
 

� Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que al butlletí municipal hi manca posar l’horari de 
recollida dels voluminosos.  
 



 
 
 
 

� Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que considera que els comptes de la Festa Major primer 
els hi haguessin tingut d’ensenyar en una comissió i no el què ha passat que se n’han 
assabentat pel butlletí municipal. 
 

� L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez li dona la raó. 
 

� El Sr. Joan Amat Domènech informa que després de tots aquests anys el Sr. Pere Boix Cuscó 
deixa d’estar a TV la Granada.  
 

Només agrair-li la tasca realitzada tots aquests anys. Moltes gràcies en nom de la Corporació.  
 

� Intervé el Sr. Joan Cols Canals també per agrair-li la feina feta al Pere Boix Cuscó. No ha esta 
una feina fàcil. Gràcies per tot i que li vagi  molt bé també al nou membre Roger Vives Font. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza manifesta també el seu agraïment per la tasca feta tots aquests 
anys, a la vegada que li demana disculpes per si en alguna cosa han fallat. 
 

� El Sr. Joan Amat Domènech diu que està previst tornar a iniciar ronda d’entrevistes després 
dels Plens, per qui hi vulgui intervenir.  
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz diu que ara seria un bon moment per fer el Reglament d’ús dels 
mitjans de comunicació i que sempre s’ha parlat.  
 

� El Sr. Joan Amat Domènech contesta que sí que hi està d’acord i que ho faran.  
 
 
 

REGIDORIA DE JOVENTUT. 

 

� El regidor Joan Amat Domènech informa que la caminada a Montserrat aquest any es farà el 
dia 24 d’octubre i coincideix amb la Romeria. 
 
 

 
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS. 

 

� La regidora Sra. Mercè Villar Pausas informa que a les obres del nucli antic es van trobar 
unes quantes rajoles defectuoses i que la mateixa fàbrica amb l’empresa constructora ja 
s’han posat d’acord per arranjar-ho. 
Fa un agraïment al Celler Cooperatiu de la Granada per la pedra que van cedir i que s’ha 
col·locat al c/Poeta Cabanyes. 
 

� Segueix explicant que s’han iniciat les obres de la Plaça de la Font, mitjançant un pla 
d’ocupació de la Diputació de Barcelona.  
 

� També explica que s’han reparat, per part de la brigada municipal, les goteres de la pista 
coberta. 
 

� Informa sobre una pregunta que es va fer l’últim Ple referent a una finca de la Plaça del 
Castell. Fa lectura de la resposta que se’ls va donar. 
 

� El Sr. Joan Cols Canals diu que sí que ja ho sap això, però que sembla que en aquell moment 
els propietaris estaven interessats en tirar-ho endavant  
 
 
 
 



 
 
 

REGIDORIA DE SANITAT I MEDI AMBIENT. 

 
� La regidora Sra. Roser Marrugat Via explica que a la recollida de signatures que es va fer pel 

tema del doctor Fernando Gala Espinola li han contestat des de l’Institut Català de la Salut, 
Alt Penedès, que el doctor Fernando Gala Espinola ocupava la plaça de la Granada de forma  
interina i que al sortir a  concurs aquesta plaça s’ha adjudicat a la doctora Marta Sanavia de 
forma titular.  
 

� Segueix informant que ha parlat amb la Sra. Núria Bel de la Mancomunitat Penedès-Garraf i li 
ha comentat que es farà un estudi, gratuït, dels diferents tipus de contenidors de la Granada, 
si hi ha mancances, reubicacions, etcètera. Faran un estudi que valorarà tot aquest tema, per 
tal de millorar el servei de recollida.  
 

 

 

9- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Joan Iniesta Zarza fa els següents precs i preguntes: 
 

- Reitera la sol·licitud d’un espai amb armari pels regidors. 
 

- Pregunta si hi ha constància a l’Ajuntament de queixes envers la doctora Marta Sanavia, 
sembla que algun usuari ha tingut problemes. 
 
Contesta la Sra. Roser Marrugat Via dient que a l’Ajuntament tant sols ha entrat formalment 
una queixa. Per poder sol·licitar alguna entrevista per tractar un tema així, potser s’haurien de 
tenir més queixes formalitzades. 
 

- Segueix el Sr. Joan Iniesta Zarza preguntant com està el projecte del c/de Dalt, si s’han fet 
més reunions.  

 
 La Sra. Mercè Villar Pausas diu que des de la primera reunió que es va fer no s’ha fet res 
 més. 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza comenta que no se’ls hi ha ensenyat el projecte de la Plaça de la 
Font. 

  
 La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que al ser la gestió via administrativa, no s’ha redactat 
 un projecte tancat, si no que tenen uns plànols i van fent un seguiment dia a dia.  
 
 El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que concretament el muret que s’ha fet al costat de la rampa, té 
 un impacte important, pensa que s’hauria de treure. 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza pregunta pel personal contractat per la Plaça de la Font, hi ha un 
cinquè treballador que no sap exactament que fa.  
 
La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que hi ha una persona que fa una mica de coordinador 
de les obres, aquesta persona no està contractada ja que únicament aporta alguna eina i 
coordina.  
 

- Continua el Sr. Joan Iniesta Zarza preguntant per una armari de llum que s’ha col·locat en 
una banda d’un muret afectat a la Plaça del Castell. Quan acabin les obres costarà molt de 
treure’l. 
 
Respon la Sra. Mercè Villar Pausas diu que és una situació no definida, fins que no es tanqui 
el POUM no es podrà definir.  
 



 
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza pregunta com està el tema del tractor. Es va pagar i no ha arribat. 
  
 Contesta el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde-President dient que es va fer un 
 estudi de necessitats i  es va considerar que no era necessària la compra d’aquest tractor.  A 
 més, es va tancar l’operació just passades les eleccions municipals i considera que això 
 no va ser correcte. És  un tema complicat que el tenen sobre la taula i no sap com acabarà.  
 
 El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que és una màquina que van demanar des de la brigada 
 municipal per feines de manteniment i que amb tres anys estaria amortitzat. Creu que la 
 decisió que ha pres l’equip de govern no és encertada. 
 
 El Sr. Alcalde-President contesta que tenien d’haver esperat quinze dies, i no fer l’operació 
 l’endemà mateix de les eleccions. Resumint, el tema no està tancat i ja veurem com acaba.  
 

- Pregunta el Sr. Joan Iniesta Zarza com està el tema de la pista del costat del Centre Cívic, 
obra que ja s’havia adjudicat.  

 
 El Sr. Alcalde-President contesta que van renunciar a l’execució d’aquestes obres. S’ha 
 retornat la fiança i s’ha tancat el tema amb el contractista. Estan estudiant la possibilitat de 
 fer una pista a la zona del darrera del camp de futbol.  
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza recorda al Sr. Alcalde-President que en el seu discurs del dia de la 
presa de possessió va dir: “No venim amb ànims de revenja, sinó a treballar pel poble”, 
gràcies i res més. 

 
 
 
El Sr. Joan Cols Canals fa els següents precs i preguntes: 
 

- Retornant al tema del comptador de la Plaça del Castell, els propietaris van parlar per 
col·locar-lo en un altre lloc al costat d’una porta, per tant mira si estaven d’acord en tirar 
aquella paret.  
 

- Demana també veure els plànols dels projectes abans d’iniciar les obres, com les de la Plaça 
de la Font.  

 
- Tornant al tema del tractor explica que es va tenir de pagar tan ràpid per què en cas contrari 

no es podia matricular. Es va seguir el procediment correcta i va coincidir amb les eleccions 
municipals.  

 

- Referent al tema de la pista, li sembla que al costat del camp de futbol no hi cap. Cal que ho 
mirin bé.  

 

 
El Sr. Richard Martin Vidal fa el següent prec: 
 

- Referent al consultori mèdic, als municipis grans hi ha una comissió de suggeriments i tothom 
s’hi pot adreçar. 
 

- Comenta que s’ha rebaixat la subvenció dels llibres de l’escola. Pensa que això és una ajuda 
a les famílies i no s’hauria d’haver rebaixat. 

 
Contesta el Sr. Joan Solano Freixanet, com a regidor d’educació, dient que la partida inicial 
d’11.000 euros del pressupost s’ha incrementat, el que succeeix és que no es fa a 
percentatge per família/llibres, sinó que el que s’ha fet és un increment en la subvenció que 
es dona directament a l’AMPA, s’ha canviat el sistema.  
 
 



 
 
El Sr. Richard Martin Vidal diu que aquestes aportacions són una misèria en comparació amb 
el que l’Ajuntament es gasta en festes. 
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que per les famílies la subvenció ha baixat d’un 70% a 
un 67%. 
 
 
 

El Sr. Miguel Angel Sanz González fa el següent prec: 
 

- Comenta que a la rampa de la Plaça de la Font les jardineres que s’hi ha posat no agraden, 
són molt grans.  

 
 Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que s’han sentit comentaris tant a favor com en 
 contra. Hi ha diversitat de gustos.  

 
 
 

Finalment l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez i abans de tancar la sessió, també 
fa un agraïment al Pere Boix Cucó per la seva tasca a la TV la Granada al llarg de tots aquests anys. 
Sense ell a la Granada no hi hauria televisió. Moltes gràcies Pere.  
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez 
aixeca la sessió essent les deu del vespre.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


