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ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA DEL DIA  27 D’OCTUBRE DE 2016 

 
 
 
 
La Granada el dia 27 d’octubre de 2016 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, Roser Marrugat Via d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), Sr. 
Joan Cols Canals, Sr. Miguel Angel Sanz González, Sra. Beatriz Casillas Moreno 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.  
 
Es fa constar l’absència justificada del Sr. Richard Martin Vidal de Convergència i Unió (CiU). 
 
Seguidament s’obre 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 SESSI ONS ANTERIORS. 
 

Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpies de les actes de les sessions dels dies 26 de juliol i 6 de 
setembre de 2016 aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents. 
 
 

 

2- OBRES I SERVEIS. 
 

 

2.1- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL C/ DE DALT.  
 
La regidora d’Obres i Serveis Sra. Mercè Villar Pausas presenta aquest punt de l’ordre del dia 
explicant tot el procés que s’ha seguit per la contractació d’aquestes obres. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació per les obres d’Urbanització del carrer de Dalt, reunida 
el dia 20 de setembre de 2016, i que textualment, diu:  
 
“La Granada, el 20 de setembre de 2016. 

A les 13.00 h es constitueix la Mesa de Contractació, composta de la manera que es 

detalla, per procedir a la valoració final per la contractació de les obres d’Urbanització del 

carrer de Dalt. 

 



 

 

 

Formació de la Mesa: 

President:     Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde-President. 

Vocals:          Sr. Joan Amat Domènech, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament. 

           Sra. Mercè Villar Pausas, regidora de l’Ajuntament. 

           Sr. Miguel Angel Sanz González, regidor de l’Ajuntament. 

           Sr. Josep Cartró Boada, arquitecte municipal. 

 

Secretària:  Sra. Carme Jounou Torrent, Secretària de la Corporació.  

 

En data 1 de setembre la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 

corresponent als criteris avaluables de forma automàtica.  

Entre les ofertes presentades hi ha dues empreses, Balañà I. Gorbax SL i Hidráulica y 

Obras SA que es consideren inicialment com a baixes desproporcionades o anormals. 

Se’ls dona audiència per tal que justifiquin el preu de la seva oferta i en precisin les 

condicions.  
 

En data 15 de setembre de 2016 per part dels Serveis Tècnics municipals s’emet informe 

acceptant les justificacions presentades per les empreses i per tant queden incloses dins 

el concurs. 
 

En data 16 de setembre s’emet informe amb les puntuacions totals dels licitadors, un cop 

admeses les empreses Balañà I. Gorbax SL i Hidráulica y Obras SA. 
 

El pressupost de licitació de les obres és de 211.561,29 €, IVA exclòs.  

 

1. Puntuació per preu, un cop admesos totes les propostes. 

 

 NOM EMPRESA Preu ofertat  Punts  

1 GRUP MAS CONSTRUCTORS 
 

175.072,00  € 17,0 

2 GICSA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

165.277,73 € 21,5 

3 MOIX SERVEIS I OBRES SL 
 

179.827,09 € 14,7 

4 ELÈCTRICA DEL CADÍ SL 
 

160.531,50 € 23,7 

5 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS 
 

167.676,67 € 20,4 

6 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 
 

159.305,65 € 24,2 

7 BARDERA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

190.380,76 € 9,8 

8 ICMAN EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

155.300,00 € 26,2 

9 TEMPO FACILITY SERVICES 
 

177.605,70 € 15,8 

10 UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT,SL  
CISA ENGINYERIA CONSTRUCTORA 
 

153.360,77 € 27,1 

11 BALANÀ I.GORBAX SL 
 

147.035,10 € 30,0 

12 PORT NARBONNE SL 
 

154.400,00 € 26,6 

13 CONSTRUCCIONS MUNNÉ SA 
 

176.653,68 € 16,2 

14 DIPCO EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

168.019,77 € 20,2 



15 CONSTRUCCIONS GRAS SA 
 

187.940,07 € 11,0 

16 HIDRÁULICA Y OBRAS SA 
 

147.754,40 € 29,7 

17 CIVIL  STONE SL 
 

155.541,00 € 26,0 

18 BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES 
 

184.058,32 € 12,8 

19 GRUAS CONSTRUCTORA 
 

181.942,71 € 13,8 

20 EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA  
 

168.781,52 € 19,9 

 
 
2. Valoració de les millores en l’execució del contracte d’obra. 
  

Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 4 punts 

0 anys (1 any total de garantia) - 0 punts 

1 any (2 anys totals de garantia) - 1 punts 

 

2 anys (3 anys totals de garantia) - 2 punts 

3 anys (4 anys totals de garantia) -  3 punts 

4 anys (5 anys totals de garantia) -  4 punts 

 

Millores en l’execució dels treballs, fins un màxim de 6 punts 

No oferir cap millora :   0 punts en aquest apartat 

Oferir la millora:    6 punts 

 

 

La proposta de les empreses i valoració és la següent: 

 

 NOM EMPRESA Ampliac.  
garantia 

punts  Millores 
execució 

punts  

1 GRUP MAS CONSTRUCTORS 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

2 GICSA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

3 MOIX SERVEIS I OBRES SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

4 ELÈCTRICA DEL CADÍ SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

5 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

6 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

7 BARDERA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

8 ICMAN EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

9 TEMPO FACILITY SERVICES 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

10 UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT,SL  
CISA ENGINYERIA CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

11 BALANÀ I.GORBAX SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

12 PORT NARBONNE SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

13 CONSTRUCCIONS MUNNÉ SA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

14 DIPCO EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

15 CONSTRUCCIONS GRAS SA 
 

2 anys 2 11.538,68 € 6 

16 HIDRÁULICA Y OBRAS SA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 



17 CIVIL  STONE SL 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

18 BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

19 GRUAS CONSTRUCTORA 
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

20 EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA  
 

4 anys 4 11.538,68 € 6 

 
 
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per les 

empreses és la següent: 

 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ 
 
 NOM EMPRESA Ampliació 

garantia 
Millores 
execució 

Proposta 
econòmica 

TOTAL 

1 GRUP MAS CONSTRUCTORS 
 

4  6 17,0 27,0 

2 GICSA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 6 21,5 31,5 

3 MOIX SERVEIS I OBRES SL 
 

4 6 14,7 24,7 

4 ELÈCTRICA DEL CADÍ SL 
 

4 6 23,7 33,7 

5 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS 
 

4 6 20,4 30,4 

6 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 
 

4 6 24,3 34,3 

7 BARDERA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 6 9,8 19,8 

8 ICMAN EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 6 26,2 36,2 

9 TEMPO FACILITY SERVICES 
 

4  6 15,8 25,8 

10 UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT,SL  
CISA ENGINYERIA CONSTRUCTORA 
 

4  6 27,1 37,1 

11 BALANÀ I.GORBAX SL 
 

4 6 30 40,0 

12 PORT NARBONNE SL 
 

4 6 26,6 36,6 

13 CONSTRUCCIONS MUNNÉ SA 
 

4  6 16,2 26,2 

14 DIPCO EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

4 6 20,2 30,2 

15 CONSTRUCCIONS GRAS SA 
 

2  6 11,0 19,0 

16 HIDRÁULICA Y OBRAS SA 
 

4 6 29,7 39,7 

17 CIVIL  STONE SL 
 

4  6 26,0 36,0 

18 BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES 
 

4  6 12,8 22,8 

19 GRUAS CONSTRUCTORA 
 

4 6 13,8 23,8 

20 EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA  4 6 19,9 29,9 
 
 

3. Que l’acord amb les dades anteriors, la puntuació total més alta l’ha obtingut l’empresa 

Balañà I. Gorbax SL, amb 40 punts. 

 

En base a l’exposat, la Mesa de Contractació ACORDA: 

 

 

 

 



 
 

 

Primer: Proposar a la Corporació l’adjudicació del concurs per les obres d’Urbanització 

del carrer de Dalt de la Granada a l’empresa Balañà I.Gorbax SL pel preu de 147.035,10 €, 

IVA exclòs.  

 

Segon: Proposar a la Corporació l’acceptació de les millores següents: 

- Ampliació del termini de garantia, en 4 anys.  

- Millores d’execució per 11.538,68 €, IVA exclòs.  

Un cop finalitzat l’acte, el President dóna per acabada la sessió, a les 14.00 h i signen 

aquesta acta juntament amb mi, la Secretària que dono fe.”  

 

Havent estat tot informat favorablement, aquesta comissió proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer:  Adjudicar el concurs convocat per l’execució de les obres d’Urbanització del c/de Dalt a 
l’empresa Balañá I.Gorbax SL, pel preu de 147.035,10 €, més IVA, amb subjecció als Plecs de 
clàusules, a les prescripcions tècniques , al projecte aprovat i a les millores ofertades.  
 
Les millores són:  
 

- Ampliació del termini de garantia en 4 anys. 
- Millores d’execució per 11.538,68 € més IVA.  

 
Segon:  Requerir a l’adjudicatari per què acrediti la constitució de la garantia d’un 5% del preu 
d’adjudicació. 
 
Tercer:  Citar a l’adjudicatari per què el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
contracte administratiu corresponent.  
 
Quart:  Designar com a director facultatiu a l’arquitecte Joan Miró Miret, redactor del projecte.  
 
Cinquè:  Facultar a l’Alcalde-President a signar qualsevol document necessari per aquesta 
contractació.  
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-CP dient que s’abstindrà en aquest 
tema ja que tot i estar d’acord amb les obres no està d’acord amb el seu finançament, és a dir, 
no està conforme en el canvi de destí d’aquest diners, que inicialment eren per la pista 
esportiva. 
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU dient el mateix, que s’abstindran 
també pel tema del finançament i perquè també van demanar de fer el tram del passatge 
Segarrés i no s’ha fet. 
 
Finalment per part de l’Alcalde-President es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 6 vots a 
favor (5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E) i 1 d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)) i 4 abstencions (3 vots de Convergència i Unió (CiU) i 1 
vot del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)). 
 
 
 
2.2- PROPOSTA D’AIXECAMENT D’INDIVISIBILIAT DE LA F INCA. 
 
Segueix amb aquest tema la regidora Sra. Mercè Villar Pausas. 
 
 
 
 



 
 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de la Granada, en sessió celebrada el dia 15 de juny 
de 1990 va atorgar a la companyia Telefónica de España SA llicència d’obres, expedient 89-70, 
per la construcció d’una Estació Terrena de Satèl·lits a la zona de la Carrerada, Fondos de 
l’Estació.  
 
L’eficàcia de la concessió d’aquesta llicència es va supeditar a que en el Registre de la 
Propietat de Vilafranca del Penedès es fes constar la indivisibilitat de la finca, als efectes de 
l’article 95 de la Llei del Sòl, fixats per la normativa del planejament vigent a sòls no 
urbanitzables.  
 
Davant de la situació urbanística actual amb l’aprovació definitiva de la Modificació de les 
Normes Subsidiàries d’aquell sector en data 12 de novembre de 2015 i els acords entre aquest 
Ajuntament i la companyia Telefónica de España SA per la segregació i cessió de part de la 
finca, es fa necessari l’aixecament de la indivisibilitat de la mateixa. 
 
Per tant, dictaminat favorablement per la comissió d’Obres i Serveis, el Ple de la Corporació per 
unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 3 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, acorda: 
 
Primer:   Aprovar, per raó dels nous plans urbanístics aprovats, l’aixecament de la indivisibilitat 
de la finca 1237 del municipi de la Granada, que consta per nota al marge la inscripció 1ª, foli 
78 del llibre 20, per tal de poder procedir a la seva total segregació. 
 
Segon:  Comunicar-ho al Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, als seus efectes 
escaients. 
 
 
 
2.3- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATI VES PER LES OBRES DE 
“MILLORA D’ENLLUMENAT DE DIVERSOS CARRERS”.  
 
La regidora Sra. Mercè Villar Pausas presenta els plecs per les obres de la millora de 
l’enllumenat en diversos carrers del poble amb substitució de les llumeneres existents per 
llumeneres de leds. 
 
Havent quedat aprovat el projecte per les obres de “Millora de l’enllumenat públic” amb 
substitució de llumeneres i previst el seu finançament, es proposa la seva contractació. 
 
Per raó del seu import i d’acord amb les previsions de l’article 169 i següents del R.D 3/2011, la 
contractació es farà pel procediment negociat sense publicitat, i per tant serà necessari 
sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades. 
 
S’han redactat els plecs de clàusules per aquesta contractació i havent-se trobat conformes, i  
dictaminat favorablement per la Comissió, el Ple de la Corporació per unanimitat amb 5 vots 
d’EPM-E, 3 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, acorda: 
 
Primer:  Aprovar els Plecs de Clàusules per la contractació de les obres de Millora de 
l’enllumenat públic, mitjançant procediment negociat sense publicitat.  
 
Segon:  Convidar a la licitació a un mínim de tres empreses degudament qualificades. 
 
 
 
2.4- APROVACIÓ ESTUDI ENERGÈTIC CAMP DE FUTBOL.  
 

Presenta aquest punt la regidora Sra. Mercè Villar Pausas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Diputació de Barcelona va redactar el projecte d’Estudi energètic, monitoratge elèctric i 
certificació energètica del camp de futbol de la Granada. 
 
El consum de l’electricitat del camp de futbol s’ha incrementat molt des de l’any 2014 respecte 
dels consums d’anys anteriors, cosa que suposa un increment d’un 16,8% en despesa 
econòmica.  
 
Amb aquest estudi s’analitzen les actuacions i consums i es preveuen les mesures per l’estalvi 
energètic, amb ajustaments de potència, substitució de lluminàries per fluorescents de baix 
consum a diversos espais, substitució de cisternes als lavabos...etcètera. 
 
Dictaminat el projecte favorablement per la comissió, el Ple de la Corporació l’aprova per 
unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 3 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP. 
 
 

 
3- HISENDA. 
 

3.1- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISC ALS PER L’ANY 2017.  
 
Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. 
 
La proposta de l’equip de govern és de congelació dels impostos, dels quals únicament és 
modificarà algun redactat de caràcter tècnic per adaptar-lo a la normativa vigent.  
 
Es regularitzarà el preu de la taxa pel servei de la piscina municipal per tal d’adequar-lo a 
l’actualitat dels costos del servei. 
 
En la taxa de prestació del servei del cementiri municipal es crea el preu de venda dels 
columbaris, d’acord amb els costos generats per la seva construcció. 
 
En la taxa pel servei municipal d’aigua, es congelen tots els preus i únicament és modifica, a la 
baixa el preu en alta, pel subministrament d’aigua a la zona de la Garrofa. 
 
 
 

1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.  
 

S’afegeix: 
 
Art. 12.- Règim d’ingrés: 
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic, 
gaudiran d’un fraccionament del deute en dos terminis. 
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior. 

 

 
2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ M ECÀNICA.  
 
 

Es modifica el següent punt: 
 
4. Bonificacions de concessió potestativa. 
 
2. Prèvia sol·licitud de l’interessat, l’Ajuntament  podrà bonificar fins el 100% de la quota de 
l’impost, incrementada o no, per vehicles històrics o aquells amb una antiguitat mínima de 25  
 
 
 



 
 
anys comptats des de la data de fabricació. Si aquesta fos desconeguda es prendrà com a data 
de la primera matriculació o en el seu defecte, la data en que es va deixar de fabricar el tipus o 
variant.  
  
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 i els vehicles híbrids. 
 

 
3.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIO NS I 
OBRES. 

 

S’afegeix el següent annex pel càlcul de la base imposable per la liquidació provisional o a 
compta, per tal de regularitzar-lo millor: 
 
Annex: Mòduls d’aplicació en la determinació de la base imposable: 
 
Càlcul de la base imposable de la liquidació provisional o a compte: 
 
1. Per al càlcul de la base s’aplicarà la fórmula P x T x U x m2 afectats per l’actuació, essent: 
 
- P, El valor de construcció calculat a partir del valor del mòdul bàsic establert pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, adaptat a la zona 
geogràfica, que s’actualitzarà automàticament en el moment que l’esmentat col·legi oficial 
publiqui el valor del paràmetre. 
 
- T, coeficient corrector segons la tipologia (obra nova, reforma, rehabilitació, urbanització i obra 
civil). 
 
- U, coeficient corrector segons l’ús ( obres edificació, obres d’urbanització). 
 
 

 2. Per les obres i instal·lacions no incloses en el càlcul anterior i definides o assimilables al 
llistat: 

 
- Repàs de coberta, amb substitució de teules i neteja de canaleres: 33,00 €/m2. 
- Col·locació d’envà pluvial: 36,00 €/m2 
- Enguixat de parets i sostres: 6,70 €/m2 
- Col·locació de cel-ràs: 22,00 €/m2 
- Arrebossat de parets i sostres: 13,50 €/m2 
- Enrajolat de parets: 28€/m2 
- Pavimentació interior amb enrajolat: 30,00 €/m2 
- Pavimentació amb formigó: 20,00 €/m2 
- Substitució de fusteria interior: 246,00 €/u 
- Substitució fusteria exterior: 415,00 €/m2 
- Substitució o formulació de bany complet amb peces de sanitari i enrajolat inclòs: 595,75 €/m2 
- Substitució o formulació de cuina completa amb mobles i enrajolat inclòs: 595,75 €/m2 
- Col·locació de rètols, banderoles i cartelleres: 80,00 €/m2 
- Tanques metàl·liques (h=1,8-2,0 m): 25,00 €/ml 
- Tanques amb 0,80m d’obra i fins a 1,8 m calat: 115,00 €/ml 
- Moviment de terres en sòl no urbanitzable - urbanitzable: 3,00 €/m3 
 
 
3. Per les obres i instal·lacions no recollides en aquest annex, la base imposable serà el cost 
real i efectiu de l’obra o instal·lació. 
 

 

 

 



 

 

4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.  
 
S’afegeix  el següent  annex pel càlcul de les fiances urbanístiques  quan les obres afectin o 
puguin afectar a les vies públiques: 

 
Article 6. Quota tributària 
 
2. - Al sol·licitar una llicència d’obres majors o d’obres que puguin afectar a la via pública, 
terreny o béns de titularitat pública, el subjecte haurà de constituir una fiança que garanteixi la 
reparació, substitució o recol·locació dels desperfectes, pel que fa a la via pública (guals 
d’entrada de vehicles, rases de connexió de serveis, xarxes de subministrament i anàlegs) o 
terrenys d’ús públic o béns de titularitat pública (enllumenat públic, plaques, números, suports i 
anàlegs). L’import de la fiança serà el següent: 
 
2.1.-  Obres majors sense obertura de rases en la via pública 
 
Façanes de fins a 20 m: 

- Per metre lineal de façana a vial o terrenys d’ús públic:    52,00 € 
- La fiança mínima a aplicar en aquests casos serà de:    324,45 € 

 
Façanes de més de 20 m: 

- Per metre lineal de façana a vial o terrenys d’ús públic:     36,00 € 
- La fiança mínima a aplicar en aquests casos serà de:  1.050,60 € 

 
 
2.2.- Obres que impliquin obertura de rases en la via pública: 
 
Rases fins a 10 m. 

- Per metre lineal  de rasa: 52,00 €/m 
- La fiança      mínima a     aplicar   en   obres que    impliquin rases en la via pública serà 

de 324,45 €. 
 
Rases de 10 a 50 m. 

- Per metre lineal  de rasa: 31,00 €/m 
- La fiança      mínima a     aplicar   en   obres que    impliquin rases en la via pública serà 

de 530,45 €. 
 
Rases més de 50 m. 

- Per metre lineal  de rasa: 15,45  €/m 
- La fiança mínima a     aplicar   en   obres que    impliquin rases en la via pública serà de 

1.545 €. 
 
En cas que es produeixin els dos supòsits a l’hora, se sumaran les fiances corresponents. 
Una vegada finalitzada l’obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança. En l’escrit de 
sol·licitud s’haurà d’acreditar la comunicació de primera ocupació (en els casos que aquesta 
sigui preceptiva) o bé un certificat final de les obres subscrit pel tècnic director de les obres (en 
els casos que no sigui preceptiva la comunicació de la primera ocupació) o una declaració 
responsable de finalització de les obres subscrit pel promotor de les obres (en aquells casos 
que no hi hagi tècnic). 
 
Els serveis tècnics comprovaran que s’hagi realitzat correctament la reposició dels serveis i 
paviments afectats, i si s’escau l’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia, acordarà la seva 
devolució. En els casos d’obres que impliquin l’obertura de rases en la via pública, la devolució 
de la fiança no es realitzarà fins que hagin transcorregut 6 mesos des de l’acabament de les 
obres. 
 

 



 

 
5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOM BRERIES. 
 

Art. 3 Subjectes passius 
 
S’afegeix: 
 
3. Els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les indústries 
que desitgin utilitzar un sistema de gestió de residus diferent del establert per l’ajuntament, 
estant obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus 
que produeixi l`activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del dia 1 
de febrer de cada any. 
Cas que no es porti a  terme  aquest acreditament en el termini indicat, l’ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics 
generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert 
la corporació, i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 
 
Art .8 declaració i ingrés: 
 
4. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic, 
gaudiran d’un fraccionament del deute en dos terminis. 
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes pertinents d’aprovació 
dels padrons en el butlletí oficial de la província. 
 
 
6.-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10  TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.  
 
 
Art. 6 quota tributària: 
 
Compra de columbaris: 300,00 euros / unitat 
 

 
7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PEL SERVEI DE PISCINA M UNICIPAL.  
 

Art. 4 Quota tributària: 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

  Abonaments 

  Abonaments per temporada residents a la Granada 

  Adults.......................................................................................................................................... 

  Infants (5 a 14 anys)............................................................................................................ 

 

 Abonaments per temporada no residents a la Granada 

 Adults.......................................................................................................................................... 

 Infants  (5 a 14 anys)........................................................................................................... 

 

Euros 

 

55,00                                           

33,00 

 

Euros 

 

80,00 

55,00 

 

 Abonament familiar residents a la Granada (4 membres).. 

 Membre addicional (màxim 2)...................................................................................... 

  

 Entrades laborables i festius 

 Adults......................................................................................................................................... 

 Infants (5 a 14 anys)........................................................................................................... 

 

 

 

Euros 

150 ,00 

30,00 

 

 

4,00 

3,00 

 

 

 



 Pensionistes i jubilats de més de 60 anys: 

          -  Residents a la Granada: Entrada  gratuita. 

          -  No residents :50% dels imports de totes les tarifes. 

 

 Pensionistes i jubilats residents i no residents de menys de 60 anys 

 paguen el 100%. 

Abonaments 10 serveis 

Adults........................................................................................................................................... 

Infants (5 a 14 anys)............................................................................................................. 
 

 

30,00 

25,00 

Cursets natació 

Adults........................................................................................................................................... 

Infants (5 a 14 anys)............................................................................................................. 
 

 

50,00 

40,00 

 

 
8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AI GUA. 
 

Art.6 Quota tributària. 
 
Aigua en alta.................................... 1,1387 euros/m3 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d’Hisenda es proposa al Ple de la Corporació la seva 
aprovació. 

 

Intervé el Sr. Alcalde-President destacant la congelació dels impostos en general i explicant 
que únicament s’han modificat molt poc la taxa pel servei de la piscina municipal i en el servei 
de l’aigua s’ha modificat a la baixa, per regularitzar el preu de l’aigua en alta que es ven a la 
Garrafa, via CASSA que és l’empresa que gestiona l’aigua a Avinyonet del Penedès. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-CP dient que aplaudeix la congelació 
general dels impostos, tot i que creia que hi hauria una rebaixa en l’impost de béns immobles 
(IBI). Veu que s’ha recollit la seva demanda de bonificar al 100% els vehicles de més de 25 
anys. 
Votarà a favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU, dient que tot i que està d’acord en 
aquesta congelació general, el seu grup votarà en contra de la proposta perquè ell va demanar, 
ja l’any passat, una rebaixa de l’IBI. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que la seva fita és no apujar l’IBI en tota la legislatura. 
L’any passat ja es va fer una rebaixa per regularitzar-lo i posar-lo als imports de l’any 2011. 
S’ha de ser prudent ja que els costos dels serveis cada any s’incrementen, s’ha de veure com 
evolucionen les coses. 
 
El Sr. Joan Cols Canals es reitera en dir que va ser una rebaixa de misèria i que s’hauria de 
rebaixar més.  
Votaran en contra de la proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 7 vots a favor (5 vots d’EPM-E,1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP) i 3 en contra de CiU. 
 
 
 
3.2- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.  
 
Segueix amb aquest punt el Sr. Jordi Capellades Palau. 
 
 
 
 



 
 
Vist l’informe emès per Secretària-Intervenció referent a la proposta de modificació de crèdit al 
Pressupost 2016 i que diu:  
 
“La Secretària-Interventora que subscriu, emet el present informe a la vista del desenvolupament 
de les operacions comptables, i per tal de determinar una imatge fidel de la situació 
pressupostària i estima procedent la tramitació d’expedient de modificació de crèdit al pressupost 
2016.  
L’article 34 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril diu que es podran realitzar modificacions de 
crèdit al pressupost de despeses de l’entitat mitjançant, entre d’altres, suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris o generació de crèdits per ingressos.  
Aquesta modificació recull la generació de crèdits per ingressos provinents de la Diputació de 
Barcelona. 
La Diputació de Barcelona mitjançant resolució de 2 d’octubre de 2016 va aprovar la Modificació 
de preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.  
 

ENS 
DESTINATARI 

               AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

NIF                 P 0809300 G 

 
Preacord objecte 

de canvi 

 
Aportació 
Diputació 

 (€) 

 
Periodificació  (€) 

 
Àmbit de 

cooperació 

 
Classe de 

recurs 

 
Centre 
gestor 2015 2016 2017 

 
Construcció d’una 
pista descoberta 

 
135.338,51 

 
135.338,51 

 
----- 

 
----- 

Creació 
d’equipaments i 

d’infraestructures 

Ajut 
econòmic 

Oficina 
equipaments 

esportius 
 

Nou preacord 
 

Aportació 
Diputació  

(€) 

 
Periodificació  (€)  

 
Àmbit de 

cooperació  

 
Classe de 

recurs  

 
Centre 
gestor  2015 2016 2017 

Substitució de 
llumeneres de les 

vies públiques 

 
135.338,51 

 
     ------- 

 

    
135.338,51   

     
------ 

Manteniment 
d’equipaments i 

d’infraestructures 

Ajut 
econòmic 

Servei 
equipaments i 
espai públic 

 
Per tant, es preveu modificar el pressupost 2016 generant crèdit per les obres de “Millora de 
l’enllumenat amb substitució de llumeneres de les vies públiques”. Aquest projecte té un 
pressupost total de 147.000,77 € (PEC) i serà finançat amb l’aportació de 135.338,51 € referit 
més amunt, més 11.662,26 € que es restaran del romanent de tresoreria 2015.  
 
La Diputació de Barcelona va aprovar, en sessió de 30 de juny, el programa complementari de 
foment de l’ocupació i suport a la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, amb una aportació per l’Ajuntament de la Granada de 38.292,36 €. 
També la Diputació de Barcelona en el mateix marc va aprovar, mitjançant resolució de 9 de 
juny de 2016 el “Programa complementari de serveis socials bàsics i cohesió social” amb una 
aportació per l’Ajuntament de la Granada de 13.974,15 €. 
 
Tot l’exposat es reflecteix en les següents modificacions:  
 

 

1. CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS I 

ROMANENT DE TRESORERIA  
 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
 

165.631.00 
MILLORA DE L’ENLLUMENAT AMB SUBSTITUCIÓ 

DE LLUMENERES DE LES VIES PÚBLIQUES 

 

147.000,77 € 

 

 

 

  DESPESA 

  TOTAL 147.000,77 € 



 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
 

761.01 
 

XARXA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
MILLORA DE L’ENLLUMENAT AMB SUBSTITUCIÓ DE 

LLUMENERES DE LES VIES PÚBLIQUES 

 

135.338,51 € 

 

870.00 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 2015 
 

 

11.662,26 € 

 
 

 

2- SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

131.00 PERSON.EVENT. 

PLA OCUPACIÓ 

14.140 € 29.455,67 € 43.595,67 € 

160.00 S. SOCIAL 141.400 € 8.836,69 € 150.236,69 € 

  155.540 € 38.292,36 € 193.832,36 € 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
 

761.02 
 

XARXA DIPUTACIÓ DE BARCELONA- PLA D’OCUPACIÓ 

 

38.292,36 € 

 
 
 
 

3- SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

925.480.00 AT. BENÈFIQUES 7.600 € 13.974,15 € 21.574,15 € 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

761.03 DIPUTACIÓ BARCELONA-COHESIÓ SOCIAL 13.974,15 € 

 

 

 

4- SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 

 

Des  de les regidories de Cultura i Obres i Serveis s’ha considerat necessari la col·locació de 
cortinatges al Centre Cívic. Aquesta inversió importa un total aproximadament de 9.100 €, per 
tant es preveu suplementar amb aquesta quantitat la partida d’inversió en edificis diversos amb 
càrrec al romanent de tresoreria 2015. També és necessari comprar un nou projector pels 
serveis de cultura. 

 

 

 

  INGRESSOS 

  TOTAL 147.000,77 € 

DESPESA 

INGRÉS 

  TOTAL 38.292,36 € 

DESPESA 

  TOTAL 21.574,15 € 

INGRÉS 

  TOTAL 13.974,15 € 



 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

150.632.00 EDIFICIS VARIS 9.000 € 9.100 € 18.100 € 

920.626.00 COMPRA MAT.INFORM. 2.500 € 1.300 € 3.800 € 

  11.500 € 10.400 € 21.900 € 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

870.00 ROMANENT  TRESORERIA 2015 21.900 € 

 

 

 

Amb tot l’exposat, s’ha utilitzat del Romanent de Tresoreria 2015 els següents imports:  
 
Resta Romanent..............................................442.718,32 € 
Enllumenat.........................................................11.662,26 € 
Projector i cortines Centre Cívic..........................21.900,00 € 
 
RESTA ROMANENT.........................................409.156,06 €  
 
 
Per tot l’exposat s’informa: 
 
Primer:  La legislació aplicable als expedients de modificació de crèdit està constituïda de 
modificació de crèdit està constituïda fonamentalment pel que preveu el Reial Decret Legislatiu 
500/90 de 20 d’abril.  

 
Segon:  A judici de la Secretària-Interventora que subscriu, la proposta presentada en aquest 
expedient s’adequa al contingut de la referida normativa.  
 
Tercer:  El quòrum necessari per l’acord aprovatori d’aquest expedient és de majoria simple, tal i 
com preveu l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.”  
 
 
Per tot l’exposat i dictaminat favorablement per la Comissió, el Ple de la Corporació per 
unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 3 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, acorda: 
 
Primer:  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 3/2106 al Pressupost 2016.  
 
Segon:  Exposar al públic aquest expedient per un termini de 15 dies als efectes del seu examen 
i presentació d’al·legacions, d’acord amb les previsions de l’article 158 de la Llei 39/1988 de 28 
d’abril i 38 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.  
 

 
 

4- MOCIONS (si n’hi ha).  
 

Per part de les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis 
de Catalunya s’han presentat dues mocions per aprovar. 
 
 
 
 
 
 

  DESPESA 

  INGRÉS 

TOTAL 21.900 € 



 
 
 
 
A) MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA  MARATÓ DE TV3”. 
 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La 
Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació 
científica de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre 
aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització de la 
població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha 
consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de 
divulgació científica,  de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions 
han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat en la 
logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis 
necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres 
empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el 
programa o en la campanya de sensibilització. 
 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de 
58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats populars 
organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària 
capacitat de mobilització social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al 
llarg de les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris de 
les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca biomèdica 
amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany 
commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.  
 
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:  
 
Primer:  Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament de la Granada 
(Barcelona) en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”. 
 
Segon:  Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als ciutadans 
voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes de “La Marató de 
TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament. 
 
Tercer:  Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament 
realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, 
que es realitzen a través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de 
Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.  
 
Quart:  Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova la present moció amb 5 vots d’EPM-E, 3 de CiU, 
1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP. 

 

 

 



 
 
 
B) MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A  CATALUNYA. 
 
 
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs 
dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als 
serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre. 
  
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris de 
rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de Catalunya i assumia 
les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels 
serveis, així com la potestat tarifària.  
  
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de 
Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i ADIF, de 8 de febrer de 2010, i la 
seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies regionals, es van assignar a 
la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació d’aquests 
serveis i es determinava la col·laboració entre ADIF i la Generalitat per programar solcs-horaris, 
freqüències i organització de línies.  
  
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es van 
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració 
General de l'Estat mitjançant ADIF.  
  
Per part del Govern de l'Estat espanyol  s’han incomplert de forma manifesta els compromisos 
derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat 
de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen. 
 
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de fer 
la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el dèficit 
generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc de 
relacions Renfe – MIFO – ADIF. 
 
Tampoc s’ha arribat a formalitzar  un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb ADIF protocols ni acords 
addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura i les 
estacions. 
  
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en 
molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca 
d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d’Infraestructures de Rodalia de 
Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions per a la modernització de la 
infraestructura existent, noves infraestructures i millores i noves estacions per un total de 4.000 
M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la 
fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris 
que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de 
la xarxa.  
  
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el Ministeri 
de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de Interés General), per a 
la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya amb una 
inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A data 
de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació 
de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei,  37,9% en fase d’obres (execució o 
contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent d’impuls.  
  
 
 
 
 



 
 
 
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, ADIF va traslladar a la 
Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar 
els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies 
característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions temporals de velocitat (no 
resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments de seguretat.  
  
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis de 
Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en els 
horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les deficiències i limitacions 
derivades del mal estat de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries de 
competència de l’Administració General de l’Estat. 
  
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de totes 
les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o actuació 
concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps de trajecte 
als usuaris. 
  
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de 
Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a conseqüència 
de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que 
fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, 
averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al 
límit augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que 
circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i 
mesures correctores corresponents. 
  
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament dels 
horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació de les 
mesures en execució o que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar aquesta 
situació i permetre una millora de serveis i del temps de viatge dels usuaris. 
  
En conseqüència es proposa l'adopció de la moció següent: 
  
Primer:   Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de 
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament 
per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les 
mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió de la situació per 
a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies 
de Catalunya. 
  
Segon:  Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de 
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.  
  
Tercer:  Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords 
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com l’execució de la 
resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions 
estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 
 
Quart:  Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de 
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i 
específicament a: 
 

- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords 
de traspàs,  necessaris per a finançar l’explotació dels serveis. 

 
 
 



 
 

- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora 
Renfe. 
 

- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió 
de les estacions ferroviàries. 

 
  
Cinquè:  Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària 
d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el 
conjunt del sistema ferroviari de Catalunya. 
 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova la present moció amb 5 vots d’EPM-E, 3 de CiU, 
1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP. 

 

 
 

5- DECRETS D’ALCALDIA.  

 

Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia del 
número 51 al número 68 de 2016. 

 

 

6- INFORMES REGIDORIES. 
 

REGIDORIA DE CULTURA  

 

El regidor Sr. Joan Amat Domènech, informa del següent: 
 

� Referent a la Festa del Most, en fa una valoració positiva. Agraeix a tots els 
col·laboradors i participants. A l’espectacle del Mag Lari, es van vendre unes 200 
entrades. Per ser el primer cop que es fa un espectacle així, està força bé.  

           Explica que hi va haver una desavinença amb l’entitat de la colla de diables pel tema del  
           concert del dissabte a la nit, per un problema d’horaris, al final no es va poder fer.  
           Fa una explicació detallada de tot el què va passar. 
 

� El dia 22 d’octubre es va fer la caminada a Montserrat amb una participació de 128 
persones, 45 de la Granada i 83 d’altres municipis. 
Fa una crida a la participació de més veïns de la Granada. 
Agraeix molt als caps de l’excursió Sra. Pilar Mozota i Sr. Manel Casado i als 
organitzadors logístics Sr. César Díaz i Sr. Jesús Llopart i a les entitats col·laboradores. 
 

� El proper diumenge dia 30 d’octubre es celebra la cursa solidària del país de cava, 
convida a la participació i als regidors que vulguin col·laborar en l’avituallament.  

 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 

 

� La regidora d’Obres i Serveis explica les obres que ha fet la brigada municipal al 
cementeri, com ara la pavimentació i una porta nova. També s’han fet 16 columbaris. 
S’han fet reparacions i millores al Centre Cívic, al c/Progrés, a l’escola Jacint 
Verdaguer...etcètera. 

 

 

 
 



 
 
7- PRECS I PREGUNTES. 
 

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

� Diu que en el Ple del 26 de juliol va preguntar per la font de la plaça de la Torre i la del 
costat de l’Ajuntament  que no funcionaven i ara encara estan igual.  
 
Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que és cert, la de la plaça de la Torre no s’ha 
reparat i la del costat de l’Ajuntament persisteix el tema dels metalls i per això tampoc es pot 
solventar.  
El sortidor de la plaça de la Font continua perdent aigua. 
 
 

� Pregunta pel tema dels contenidors d’escombraries, hi ha molta deixalla als voltants i el 
tema de les acumulacions persisteix.  
 
La Sra. Roser Marrugat Via li contesta dient que en realitat no es va eliminar cap contenidor 
el que es va fer és que es van agrupar.  
 
Intervé l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que és una 
problemàtica general, tema d’incivisme i no conscienciació de la gent que deixen deixalles i 
trastos quan no correspon. 
 
La Sra. Mercè Villar Pausas diu que la brigada municipal dedica dues hores de la seva 
jornada del dilluns recollint deixalles. 
És un tema de voluntat i conscienciació i tot així costa.  

 
 

� També demana que l’empresa de recollida d’escombraries netegi més els voltants dels 
contenidors. 
 
 

� Referent a la Festa del Most considera que no s’hagués tingut que suspendre el concert per 
dos veïns. Creu que hi havia altres possibilitats com ara col·locar una carpa davant la recta 
de la piscina. Valia la pena provar-ho. 

 

El Sr. Joan Amat Domènech diu que es va parlar el tema d’instal·lar una carpa, però el cost 
era molt elevat i també es va considerar que la temperatura a la matinada és de massa fred 
i llavors la gent marxa aviat i no es queda a l’acte que es faci.  

 
 
 Té lloc un debat sobre la Festa del Most entre diversos regidors.  
 Es preveu mitjançant una ordenança regular els horaris de les festes.  
 El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que també hi poden presentar al·legacions. 

 
 

� Segueix el Sr. Joan Iniesta Zarza preguntant si han demanat llicència d’activitats per la 
terrassa del costat del bar de la bòvila. 
 
Se li respon que sí que l’han sol·licitat.  
 
 

� Pregunta el Sr. Joan Iniesta Zarza com va el tema de les activitats submergides que es va 
parlar en el Ple del dia 29 de març. 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’Alcalde-President contesta que el que s’intenta en tot moment és conscienciar a les 
persones de que legalitzin les activitats.  
 
 

� Segueix preguntant sobre què s’està fent referent als vehicles de la família R.R del carrer de 
l’Estació. Continuen havent-hi uns set vehicles a la via pública. 

 
L’Alcalde-President diu que se’ls hi està anant molt al darrera amb expedients i controls per 
part dels mossos d’esquadra, però els treuen i al cap de pocs dies els tornen a posar.  
 
 
 

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

� Pregunta quan es farà la poda de l’arbrat del c/de l’Estació.  
 

La Sra. Mercè Villar Pausas diu que està previst pel mes de novembre.  
 
 

� Proposa que la recollida de voluminosos es faci dos dies al mes, potser així s’arreglaria una 
mica la problemàtica de l’escampada de trastos vells. 
 
 

� Referent a la Festa del Most no està d’acord amb el què ha dit el Sr. Joan Amat Domènech. 
Per dos veïns no es pot perdre una festa.  

 

 
Torna el debat sobre les diferents possibilitats de la Festa del Most.  
 
 
Finalment el Sr. Alcalde-President, no havent-hi cap més assumpte a tractar, aixeca la sessió 
essent les deu del vespre (22 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica. 

 
 

 

 

 
 
 


