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                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 

 
 
La Granada el dia 1 de desembre 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 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), Sr. Jordi Miralles Piñero d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), 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 29 d’octubre, 4 de 
novembre i 23 de novembre de 2015, aquestes són aprovades per unanimitat. 
 

 

 

2- COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES. 

 

2.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ 

DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL MUNICIPI.  

 

Presenta aquest punt el regidor de Comunicació, participació ciutadana i noves tecnologies Sr. 
Joan Amat Domènech. 
 
L’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya diu textualment: 
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“El Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els 
òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els 
respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests 
mitjans pels regidors i grups municipals constituïts al si de la corporació”. 
 
En base aquesta normativa i essent que es necessari disposar d’una reglamentació, 
especialment per l’ús de la Granada TV i el butlletí, per part de la regidoria de comunicació s’ha 
redactat una proposta de Reglament regulador de la participació els grups municipals en els 
mitjans de comunicació locals. 
 
Havent-se estudiat la proposta de reglament i trobat conformes, i  dictaminat favorablement per 
la Comissió es proposa al Ple de la Corporació la seva aprovació inicial i exposició pública. 
 
En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, es considerarà definitivament aprovat 
sense necessitat de nou acord.  
 
 
El Sr. Joan Amat diu que aquest reglament és fruit d’una demanda de tots, ja fa temps que hi 
estan treballant i pensa que és una eina necessària per tal de regular la participació dels grups 
polítics en els mitjans de comunicació. La proposta que es presenta recull una participació igual 
per tots els grups, sense distinció tant en temps com en espais. Demana la seva aprovació.  
 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta dient que avui es presenta al Ple aquest Reglament, però hi ha un 
tema que és el Ple de la renúncia del regidor d’ERC-AM en el que no va venir la televisió. Quan 
ho va preguntar se li va dir que va ser a petició d’ell mateix, del regidor d’ERC-AM, que no va 
venir la televisió.  
Creu que la televisió a de venir a tots els Plens i no pot un regidor decidir si han de venir o no, 
segons el seu propi interès.  
 
Contesta l’Alcalde-President dient que va ser un Ple extraordinari, al migdia, tant sols per la 
renúncia d’un regidor, un tema molt puntual, de dos minuts. Quan el Sr. Joan Solano Freixanet 
li va plantejar, li va semblar bé i no li va donar més importància. No creu que això sigui cap 
precedent.  
 
La Granada TV assisteix a tots els Plens, exceptuant que en alguna ocasió hi pugui haver un 
imprevist dels encarregats.  
 
El Sr. Joan Iniesta diu que no va ser un Ple qualsevol, sinó que era la renúncia d’un regidor i 
creu que és un tema prou important com per què hi hagués assistit la Granada TV. 
 
Intervé el Sr. Richard Martin Vidal dient que a la Comissió de comunicació, participació 
ciutadana i noves tecnologies es va considerar incloure a la normativa la Llei de Comunicació 
18/2000 de 29 de desembre per la qual es regula la comunicació institucional.  
 
Finalment el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta a votació i per unanimitat amb 5 vots 
d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AC i 1 del PSC-CP, s’acorda:  
 
Primer:  Aprovar inicialment el Reglament regulador de la participació dels grups municipals en 
els mitjans de comunicació del municipi. 
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Segon:  Publicar aquest Reglament al BOPB als efectes del seu examen i presentació 
d’al·legacions si fos el cas.  
 

En cas que no se’n presentin el Reglament es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord.  
 
 
 
 

3- SANITAT I  MEDI AMBIENT. 
 

3.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 

L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE L’ALT PENEDÈS. 

 

Presenta aquest punt la regidora Sra. Roser Marrugat Via. 
 
L’Associació de donants de sang de l’Alt Penedès va presentar un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de la Granada i l’Associació de donants per a la sensibilització i la promoció 
de les donacions.  
Amb aquest document es dóna suport a les activitats de sensibilització i foment de la donació 
de sang.  
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que tal com ja va dir a la Comissió de Sanitat i Medi 
ambient, creu que aquest  tema primer es tenia d’haver tractat amb les persones que porten el 
tema de la donació de sang al municipi. Ara ja saben que s’ha fet i no tenen cap problema amb 
el conveni, només puntualitzar això.  
 
La Sra. Roser Marrugat Via diu que sí, que s’havia d’haver dit abans.  
Abans però, també pensa que se’ls hi havia d’haver dit des de l’Associació, és a dir, fer-ho a 
través d’ells. 
 
Es sotmet el conveni a votació, i s’aprova per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 
d’ERC-AC i 1 del PSC-CP. 
 
 
 
 

4- HISENDA. 
 

4.1- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2015 AL PRESSUPOST 2015.  

 

Es procedeix a la lectura del dictamen per part de la Secretària de la Corporació.  
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció referent a la proposta de modificació de crèdit al 
Pressupost 2015. 
 
Vist que amb aquest expedient es preveu suplementar partides ordinàries del pressupost, les 
quals han quedat esgotades i generar crèdits extraordinaris per gestionar despeses 
urbanístiques com són la modificació de les NNSS als sòls ocupats per l’antic Centre de 
comunicacions via satèl·lit, i la redacció del nou document POUM. 
Per tramitar tot això es preveu utilitzar part dels majors ingressos recaptats a data actual i una 
part del Romanent de Tresoreria de l’any 2014. 
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Es preveu que el Ple de la Corporació aprovi la següent proposta: 
 
Primer:  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2015, amb els següents imports: 

 

1. SUPLEMENT DE CRÈDIT PER DESPESA ORDINÀRIA FINANÇ AT AMB MAJORS 
INGRESSOS. 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 
912.100.01 RETRIBUC.ALTS CÀRRECS 31.824,00  769,61 32.593,61 
920.212.00 REPAR. EDIFICIS 7.000,00 6.000,00 13.000,00 
342.212.01 REPAR. PISTA/FUTBOL 8.000,00 2.000,00 10.000,00 
150.214.00 REPAR. VEHICLES 2.000,00 800,00 2.800,00 
920.220.03 MATERIAL LLAR INFANTS 4.000,00 900,00 4.900,00 
150.221.01 E.E.S GRALS. 8.000,00 8.000,00 16.000,00 
161.221.01 IMPOSTOS AIGUA 5.500,00 2.500,00 8.000,00 
150.221.10 NETEJA/CLOR 5.000,00 500,00 5.500,00 
338.226.00 FESTA REIS 2.700,00 600,00 3.300,00 
912.226.01 AT.PROTOCOLS 15.468,00 3.750,00 19.218,00 
338.226.03 FESTA MAJOR 55.000,00 3.600,00 58.600,00 
338.226.08 ALTRES FESTES 2.000,00 700,00 2.700,00 

 ANIVERSARI BASTONERS - 1.751,44 1.751,44 
171.227.11 SERVEIS JARDINERIA 6.000,00 5.000,00 11.000,00 
326.481.00 AMPA 11.000,00 1.130,83 12.130,83 
334.480.07 APROPA’T DIVERSITAT 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
340.480.02 FUTBOL 8.400,00 2.000,00 10.400,00 
920.622.01 ADQUISICIÓ BÉNS 69.235,67 10.764,33 80.000,00 
342.623.00 ÚTILS PISCINA 2.000,00 2.500,00 4.500,00 
920.625.01 MÒBIL. URBÀ 4.100,00 5.000,00 9.100,00 
920.626.00 ORDINADOR 1.500,00 705,25 2.205,25 

 
249.727,67 59.971,46 309.699,13 

 
 
 
 

MAJORS INGRESSOS A UTILITZAR  
 
 

PARTIDA DENOMINA. PREVISIÓ DRETS 
NETS 

EXCÉS UTILITAT 

130.00 IAE 30.000,00 80.433,33 50.433,33 30.000,00 
290.00 ICIO 10.000,00 37.875,05 27.875,05 20.000,00 
399.00 IMPREVISTOS 10.000,00 40.958,36 30.958,36 9.971,46 

 
50.000,00 159.266,74 109.266,74 59.971,46 

 
 
 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TR ESORERIA 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
151.640.01 EXTRES MODIFICACIÓ NNSS 10.000,00 
151.640.02 DOCUMENT POUM (50%) 50.000,00 
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El Romanent líquid de tresoreria 2014 és de 169.798,23 €, dels quals s’utilitzarà 60.000 € pel 
finançament d’aquestes inversions i restarà 109.798, 23 €.  
 
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.  
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals preguntant pels 50.000 € per la redacció del POUM. Pregunta si 
es tracta de nova documentació. Diu que no han vist cap proposta nova ni res.  
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que sí que és per la redacció del nou document del 
POUM, tot i que encara hi ha un import restant de l’altre pressupost. Aquest nou document té 
un cost de 99.000 €, la resta es pressupostarà al Pressupost del 2016.  
 
El Sr. Joan Cols Canals diu que no estan d’acord amb aquest punt, s’abstindran en la votació.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 6 vots a favor, 5 d’EPM-E i 1 d’ERC-AC i 5 
abstencions 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 
 
 
 

4.2- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS.  

 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda el Sr. Jordi Capellades Palau. 
 
S’han rebut dues subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
1) Senyalització de la Xarxa local de la Granada. És un recurs material i té un import de 
15.550,92 €. Consisteix amb la provisió de béns, equips i subministraments. 
 
2) Programa complementari per suficiència financera i suport als Serveis Socials Locals. Té un 
import de 13.393,81 €. 
 
Es un recurs econòmic destinat a garantir la suficiència de les hisendes locals i la prestació 
dels serveis públics donant prioritat als de caràcter bàsic i de naturalesa social.  
 
Les dues subvencions s’accepten per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AC i 
1 del PSC-CP. 
 
 

5- MOCIONS  

 

No n’hi ha cap.  
 
 

6- INFORMES REGIDORIES 

 

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

El regidor Joan Amat Domènech informa que el cap de setmana passat va tenir lloc la recollida 
d’aliments. Es van recollir 1.100 quilos destinats a Càritas la Granada. Fa un agraïment a totes 
les persones que hi han col·laborat. 
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Segueix informant que també el dia 29 de novembre va tenir lloc una caminada solidària, 
organitzada per Fem camí i Puntaires Fil-i-grana per col·laborar amb la Marató de TV3. Hi van 
participar 80 persones.  
 
 
 
 

7- DECRETS D’ALCALDIA. 

 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 50 al 55.  

 

 

8- PRECS I PREGUNTES. 

 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza es reitera en la sol·licitud d’un espai i armari pel seu us 
particular dins l’Ajuntament. Demana que no se li torni a contestat amb un escrit dient 
que l’espai és al Centre Cívic.  
 
Contesta el Sr. Alcalde-President reiterant també la resposta que se li va donar per 
escrit de que l’espai tant per grups polítics com regidors de l’oposició és al Centre 
Cívic, on té un armari per la seva utilització.  
 
El Sr. Joan Iniesta manifesta la seva disconformitat en anar al Centre Cívic. 
 
L’Alcalde-President diu que és de tots coneguts la manca d’espai a l’edifici de 
l’Ajuntament i precisament van ser ells, en l’anterior legislatura, que van habilitar l’espai 
i els armaris al Centre Cívic. 
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza pregunta com quedarà a partir d’ara el cartipàs municipal amb 
el canvi de regidor d’ERC-AM,. 
 
L’Alcalde-President contesta que, en breus dies, es farà el Decret d’Alcaldia pel 
repartiment de les regidories que tenia el Sr. Joan Solano Freixanet. 
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que veu que al final han decidit que el tractor es quedi a la 
Granada. Però ara sembla ser que s’ha comprat un remolc. Pregunta si ja s’han 
demanat tres pressupostos. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que de moment ho estan mirant. Tenen una 
oferta d’un remolc de segona mà que val uns 2.500 €.  
Referent al tema del tractor, repeteix que el seu grup no van estar d’acord amb les 
formes en que es va fer la compra del tractor l’endemà de les eleccions i ara el que no 
pot ser és perdre diners.  
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza es reitera en el tema de la neteja dels carrers. Estan bruts.  
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Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que aquests dies amb la poda hi ha una 
sobrecàrrega de feina, han de fer més viatges i llavors ha quedat algun tram sense 
passar. Es plantegen l’any que ve, durant aquesta època, fer una ampliació d’horari del 
servei.  
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza li pregunta al Sr. Alcalde-President què en sap del tema del 
l’intercanviador. A la premsa  surt l’Alcalde de Vilafranca del Penedès i es parla que 
l’intercanviador el volen a la Granada.  
 
Contesta el Sr. Alcalde-President  dient que té tota la raó, l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, com fa sempre i amb molts temes, prescindeixen de la comarca i ho 
tracten únicament pel seu compte. Està esperant poder parlar amb el Sr. Pere Regull 
del tema. De totes maneres, el Ministeri no ha definit res formalment. 
De seguida que tingui qualsevol tipus d’informació ho posarà en coneixement de tots.  
 
El Sr. Richard Martin Vidal diu que seria bo fer un seguiment del tema.  
 
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta com és que a la modificació de crèdit hi ha 
un suplement per la partida de la Festa Major i encara no s’han presentat els comptes. 
 
Contesta el Sr. Joan Amat Domènech dient que s’acaben de tancar els números. Que 
convocarà una Comissió de Cultura per donar-ne compte. 
 
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz  González  pregunta com van les obres i costos de la Pl. de la 
Font.  
 
Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que estan dins del previst. Esperem que 
s’acabin les obres i llavors veurem el tancament. 
 
 

� Pregunta el Sr. Miguel Angel Sanz González com està el mòdul de l’escola.  
 
La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que just avui s’havia de fer la recepció i no s’ha 
fet per què hi ha alguna feina pendent d’acabar com ara pintar el sostre, alguna 
persiana que no funciona prou bé...etcètera. 
L’enjardinament de l’exterior també s’està arreglant. 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¼ 
de 10 del vespre (21.15 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 

 


