
         

AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 22  DE GENER DE 2015 
 

 
 
La Granada el dia 22 de gener de 2015 essent 2/4 de 8 el vespre (19:30 h), a la Sala de Sessions de 
la Casa de la Vila, es celebra sessió extraordinària de 1ª convocatòria, presidida per l'Alcalde-
President Sr. Joan Cols Canals de Convergència i Unió (CiU), assisteixen a la mateixa el 1r Tinent 
d’Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal (PSC-
PM), el 2n Tinent d'Alcalde Sr. Carles Tello Luján i els Regidors/es Sr. Miguel Angel Sanz González i 
Sr. Jose Puga León del grup de Convergència i Unió (CiU), Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, 
Sra. Mercè Villar Pausas, Sr. Joan Amat Domènech i Sra. Sara Murillo Aguirre  del grup d’Entesa pel 
Progrés Municipal (EPM). Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  

Oberta la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, es 
procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos en l'ordre del dia.  

 

1- GOVERNACIÓ. 

1.1- PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA GRANADA EN LA CREACIÓ D’UNA 

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL.  

 

Presenta el Sr. Joan Cols Canals com a regidor de Governació.  
 
Atès que a l’article 34 de la Llei 6/1988, de 30 de març, d’ordenació forestal de Catalunya, es preveu 
que amb la finalitat d’actuar coordinadament en la prevenció dels incendis forestals es poden 
constituir Agrupacions de Defensa Forestal, les quals tenen la naturalesa d’associacions. 

 
Atès que a l’article 37 de la Llei 6/1988, de 30 de març, d’ordenació forestal de Catalunya, s’indica 
que poden formar part de les Agrupacions de Defensa Forestal, els titulars dels terrenys forestals, 
les agrupacions d’aquests, els ajuntaments, les associacions que tenen per finalitat la protecció de la 
natura i les organitzacions professionals agràries, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

 
Atès que els ajuntaments de Vilafranca del Penedès, la Granada i les Cabanyes es troben 
interessats en la creació d’una Agrupació de Defensa Forestal que vetlli per les superfícies forestals 
incloses en els seus termes municipals. També hi estan interessats titulars de terrenys forestals, 
associacions i organitzacions que consten a l’expedient. 

 
Atès que l'Agrupació de Defensa Forestal  de Vilafranca del Penedès, la Granada i les Cabanyes 
desenvoluparà les seves finalitats en el esmentats termes municipals, en el marc d’allò previst per la 
Llei 6/1988, de 30 de març, d’ordenació forestal de Catalunya, i per l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 
de regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal. 

 
 



 

 

 

Atès que l'Agrupació de Defensa Forestal  de Vilafranca del Penedès, la Granada i les Cabanyes 
estarà integrada, entre altres entitats, per tres ajuntaments que són propietaris de més del 30% del 
total de la superfície forestal dels municipis afectats, sens perjudici de les adhesions posteriors. 

 
Atès que d’acord amb l’article 4 de l’Ordre de 6 d’octubre de 1986, de regulació de les Agrupacions 
de Defensa Forestal, els Estatuts de l’Agrupació de Defensa Forestal han de contemplar la  Junta 
Directiva de l’entitat. 

Atès que aquests estatuts s’han d’ajustar a allò establert en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com a la resta de la 
legislació aplicable. 
 
Atès que d’acord amb l’article 52.2 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, correspon al Ple prendre els acords 
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents acords: 

 
Primer:  Aprovar la participació de l’Ajuntament de la Granada en la creació d’una Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF), formada pels municipis de  Vilafranca del Penedès, la Granada i les 
Cabanyes, que vetlli per les superfícies forestals incloses en els termes municipals de Vilafranca del 
Penedès, la Granada i les Cabanyes. L’Ajuntament serà part constituent de la nova associació, 
juntament amb els Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i les Cabanyes i altres persones i entitats. 

 
Segon:  Donar la conformitat als  estatuts de la nova entitat, la minuta dels quals consta incorporada 
a l’expedient. 

 
Tercer:  Facultar a l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals per atorgar l’acta de constitució de 
l’associació (Agrupació de Defensa Forestal) i signar els estatuts i els documents necessaris per a la 
constitució i inscripció de l’entitat. 

 
Quart:  Facultar l’Alcalde-President per a delegar en cada moment mitjançant decret les seves 
facultats de representació de l’Ajuntament a la nova entitat i els seus òrgans d’acord amb allò 
establert a l’article 53.3 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. Mentrestant no es dicti cap altre decret serà 
representant de l’Ajuntament de la Granada l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals. 

 
Cinquè:  Donar trasllat dels acords precedents i ordenar la seva publicació al BOP de Barcelona, així 
com la inscripció de la futura ADF en el registre especial previst a l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 de 
regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal. 

 
Intervé  el portaveu del grup d’EPM, Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que tot i que estan 
d’acord amb la proposta, consideren que la Granada no té cap necessitat d’ADF, ja que no té massa 
forestal. Entenen que únicament es fa per sumar-se a les hectàrees de Vilafranca del Penedès que 
les necessita per fer més extensió de bosc. El cost haurà de ser proporcional a la massa forestal i en 
tot cas mai haurà de superar el cost que ara mateix ens suposa aquest servei. 
 
El Sr. Joan Cols Canals, contesta que té raó amb el fet que això es fa per col·laborar amb 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i que evidentment el cost serà proporcional.  
 
El Ple per unanimitat, aprova la proposta, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM, i 4 d’EPM. 
 
 



 
 

2- URBANISME. 

 

2.1- APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 

DE PLANEJAMENT. 

 

 

Presenta aquest punt el regidor d’Urbanisme Sr. Joan Cols Canals. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2014, va aprovar definitivament el 
conveni signat amb la societat mercantil Telefónica de España, SA, referent a l’àmbit del sòl ocupat 
per l’antic centre de comunicacions via satèl·lit (la Carrerada). 

En compliment d’aquest conveni la Junta de Govern Local va adjudicar el 20 de novembre de 2014, 
la redacció del projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit 
referit per tal de requalificar el sòl. 

En data 15 de gener de 2015, s’ha presentat, per l’equip redactor, el document de la modificació 
puntual, el qual conté els següents documents:  

- Memòria justificativa i descriptiva. 
- Informe de sostenibilitat ambiental. 
- Estudi d’avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica. 
- Estudi d’avaluació de mobilitat. 
- Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 
 
Per tot l’exposat, havent estudiat la proposta presentada i dictaminat favorablement per la comissió,  
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a 
l’àmbit de sòl ocupat per l’antic centre de comunicacions per satèl·lit, amb tota la documentació que 
conté i que tot seguit es detalla:  
 

- Memòria justificativa i descriptiva. 
- Informe de sostenibilitat ambiental. 
- Estudi d’avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica. 
- Estudi d’avaluació de mobilitat. 
- Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 
Segon:  Obrir un període d’informació pública per un termini de 45 dies, d’acord amb les previsions 
de l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, amb publicació al BOPB, DOGC, al 
setmanari al 3 de Vuit, a un diari de difusió provincial, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  
 
Tercer:  Concedir audiència als Ajuntaments dels municipis limítrofs al sector, per tal que puguin 
examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar al·legacions.  
 
Quart:  Sol·licitar informe als organismes sectorials que els afecti per raó de llurs competències, 
d’acord amb les previsions de l’article 85/99 del Decret Legislatiu 1/2010. 
 
Cinquè:  Indicar que l’expedient i tots els documents que integren la modificació podran ser 
consultats, durant el període d’informació pública, a la web municipal i a les oficines de l’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic.  
 
 



 
 
 
Les al·legacions es podran presentar al registre general de l’Ajuntament de la Granada o per 
qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
El Sr. Joan Cols Canals, diu que és el pas necessari per tal de poder disposar d’indústries en aquell 
àmbit.  
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM, Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que votaran a favor, 
tot i els entrebancs administratius, des de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, aquests últims dies. 
 
Creuen que amb això s’està recollint el que el grup d’EPM ja va demanar a Telefónica de España SA 
en el seu moment, com ara el pont, un pas més ample a la Carrerada i arreglar la corba perillosa, tot 
això es recull en aquest projecte.  
És un tràmit complicat, però és interessant perquè crea una zona industrial a la Granada, i més 
tenint en compte que hi ha una empresa interessada en el sector.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM, i 4 
d’EPM. 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 8 del 
vespre (20:00 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


