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                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2016 
 

 
 
La Granada el dia 29 de març 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, 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.  
 
Abans de començar la sessió, el Sr. Alcalde-President proposa introduir un punt nou a l’ordre del 
dia, concretament a Urbanisme per tal d’acceptar una cessió de sòl a l’Ajuntament. S’accepta per 
unanimitat dels assistents. 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de l’acta de la sessió del dia 3 de març de 2016 aquesta és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 

2- URBANISME. 
 

2.1- APROVACIÓ DE MEMÒRIES VALORADES PER TRAMITAR SUBVENCIONS.  

 

Presenta aquest punt de l’ordre del dia la regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas dient que 
arrel de la convocatòria de la Diputació de Barcelona per les meses de concertació del Pla de 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’han preparat cinc memòries valorades per tal de tramitar 
els ajuts corresponents. 
 
La primera memòria és  “Reurbanització del c/Dr. Cuscó” es preveu la substitució total d’una de les 
voreres, la renovació de la xarxa d’aigua i el canvi de l’enllumenat per tal de millorar l’eficiència  
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energètica. L’import previst és de 157.526,60 €. Es preveu en primer lloc perquè és el carrer 
d’accés a l’escola. 
 
La segona memòria és “Reurbanització del c/de l’Estació” i es preveu la renovació de les voreres, 
renovació de la xarxa d’aigua i canvi de l’enllumenat i arbrat. L’import d’aquesta actuació és de 
861.745,97 €. Depenent de la subvenció, es podria fe en dos fases, una primera fins al c/Dr. 
Cuscó i una segona fins al c/Sant Sadurní.  
 
La tercera memòria és “Urbanització de la plaça al costat de l’Ajuntament, entre el c/de l’Estació i 
c/Dr. Cuscó”. Seria una plaça dura i seria una continuació dels projectes del c/Dr. Cuscó i c/de 
l’Estació. L’import d’aquesta actuació és de 53.309,65 €. 
 
La quarta memòria seria la “Renovació de l’enllunenat del c/de les Eres i c/Sant Cristòfor”. Es 
preveu renovar la xarxa d’enllumenat d’aquests carrers per tal de millorar l’eficiència energètica i 
reduir la contaminació llumínica. L’import és de 30.886,03 €. 
 
Finalment es presenta una memòria per la millora de la xarxa de camins rurals que es tramitarà via 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. S’hi preveu el camí del Pou Major, el camí de l’Horta i el camí 
dels Pujols.  
 
Demana aprovar les memòries presentades i tramitar les subvencions corresponents davant la 
Diputació de Barcelona. 
 
Intervé el portaveu del grup PSC-CP Sr. Joan Iniesta Zarza dient que està d’acord en totes les 
propostes, tots són projectes interessants pel poble, espera que donin força ajuts. Ells també 
haurien previst aquestes obres en l’anterior legislatura.  
Pregunta si es preveuen contribucions especials.  
 
Contesta l’Alcalde-President dient que sí que es preveu fer el mateix que a les obres del Casc 
antic, un 10%, no pot haver greuges comparatius. 
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals portaveu del grup de CiU dient que hi estan d’acord. Són obres 
que ells també volien executar, tot i que pensa que això són memòries i al final serà més car. Seria 
un bon  moment per arreglar el tema de les aigües pluvials i residuals del tram final del c/de 
l’Estació, es podria començar per allà.  
 
Contesta la regidora Sra. Mercè Villar Pausas dient que tal com ha dit, això és només una 
memòria i si es comença el c/de l’Estació per la part de dalt, s’arreglarien molt problemes de fuites 
d’aigua.  
S’ha d’estudiar tot, al moment que sapiguem la subvenció s’anirà valorant tot.  
 
Intervé l’Alcalde-President dient que no s’ha previst tocar el clavegueram del c/de l’Estació, passa 
molt profund i els costos no serien els mateixos, s’han d’estudiar totes les possibilitats.  
 
Es sotmet la proposta a votació i el Ple de la Corporació, per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de 
CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, aprova totes les memòries presentades. 
 
 
 

2.2- ACCEPTACIÓ DE VIALS. 

 

Presenta aquest punt la regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas. 
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En data 14 de gener de 2016 es va signat, entre l’Alcaldia d’aquest Ajuntament i les Sres. Mª 
Teresa Tutusaus Pujol i Montserrat Pujol Forns, acta de cessió de sòl, lliure de càrregues i 
gravàmens, a favor de l’Ajuntament de la Granada, per tal de destinar-lo a vial públic.  
 
Els metres que cedeixen són de 504,30 m2 de sòl, de l’anomenada finca de Cal Vallès.  
D’aquests metres 330,00 m2 són per vialitat en sòl urbà i 174,30 m2 destinats a sistemes generals 
en sòl urbanitzable. 
 
Dictaminat favorablement per la comissió, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat, amb 5 
vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, l’acceptació d’aquesta cessió de sòl, 
voluntària i gratuïta.  
 
 

 

3- HISENDA. 
 

3.1- ACCEPTACIÓ D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

Presenta aquest punt de l’ordre del dia el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 25 de febrer de 2106 va aprovar, 
dins del programa Xarxa de Governs Locals 2016-2109  l’atorgament dels següents ajuts a 
l’Ajuntament de la Granada, en Fons de prestació: 
 

- Fons de prestació “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 
5.000 habitants”. 2.200 euros. 
 

- Fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar socials”. 7.276,23 euros. 
 

- Fons de prestació “Polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”. 6.682 
euros.  
 

- Fons de prestació “Equips de digitalització i emmagatzematge”. 1.000 euros. 
 
Per fer efectiva la concessió d’aquest fons és necessari l’acceptació expressa dels ajuts. 
Dictaminat favorablement per la comissió, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat, amb 5 
vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP l’acceptació dels ajuts detallats. 
 
 
 
 
3.2- ACCEPTACIÓ DE PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I 

SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL. 

 

Segueix amb aquest punt el regidor d’Hisenda. La Secretària procedeix a la lectura del dictamen: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del dia 10 de març de 2016 va aprovar 
el programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social.  
 
El programa s’articula com a un únic fons que els ens destinataris poden distribuir entre dues 
línies: 

- Línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació. 
- Línia 2 de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis 

socials. 
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Dins d’aquest programa s’atorga a l’Ajuntament de la Granada un ajut de 38.292,36 euros. 
 
La comissió dictamina favorablement la seva acceptació, tal i com preveu la normativa.  
 
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP, l’acceptació de l’ajut de 38.292,36 €. 
 
 
 

3.3- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL 

PROGRAMA “XARXA GOVERNS LOCALS 2016-2019” 

 

El regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau presenta aquest punt que seria una continuació de 
l’aprovació de les memòries. 
 
La Diputació de Barcelona, en data 14 de desembre de 2015, va aprovar les instruccions de 
presentació de sol·licituds per a les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
El dia 31 de març de 2016 finalitza el període de sol·licituds de la convocatòria, i el màxim previst 
és de cinc sol·licituds per ens.  
 
Es preveu sol·licitar ajuts per les següents actuacions: 
 

- 1) Reurbanització del c/Dr. Cuscó. 

- 2) Reurbanització del c/de l’Estació. 

- 3) Urbanització d’un espai públic (entre c/de l’Estació i c/Dr. Cuscó). 

- 4) Renovació de l’enllumenat c/de les Eres i c/Sant Cristòfor. 
 
Així mateix es tramita directament pel Consell Comarcal “Manteniment de xarxa de camins”. 
 
Dictaminat favorablement per la comissió, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat, amb 5 
vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, tramitar aquests ajuts.  
 
 
 

4- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
1- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM DE SUPORT A LA LLEI CATALANA PER GARANTIR 

ELS DRETS DE LGTBI I PER ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.   

 

Atès que fa més d’un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i 
del teixit associatiu.  
 
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals 
han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament 
efectiva en els àmbits competencials respectius”. 
 
Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les seves 
competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les 
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”.  
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És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere. Segons l’article 5 de la Llei 11/2014, “CLÀUSULA GENERAL 
ANTIDISCRIMINATÒRIA”, el dret a la no discriminació ha de ser un principi informador de 
l’ordenament polític català, de l’actuació administrativa.  
 
Segon:  Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme Coordinador de la Generalitat de 
Catalunya en base a l’article 8 de la Llei 11/2014. 
 
Tercer:  Garantir la formació i sensibilització dels professionals que intervenen en el 
desenvolupament de la Llei 11/2014 en base a l’article 10. Això inclou: 

 
- Pla de formació local de l’Ajuntament de la Granada vers la llei contra l’homofòbia, adreçat al 

personal que ho treballa i a les entitats interessades.  
 
- Elaboració d’una campanya divulgativa a nivell local per donar a conèixer la Llei 11/2014. 
 

Quart:  Prendre per part de l’Ajuntament les següents mesures: 
 

- Elaborar un protocol sobre els àmbits d’actuació prioritaris.  

- Facilitar els recursos necessaris a les entitats, col·lectius o organismes del poble per dur a 
terme projectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 en els diferents 
àmbits d’actuació: sensibilització, assistència, denúncia... 

- Posar els mitjans necessaris a l’abast de tota la ciutadania per recollir denúncies a l’empara 
d’aquesta llei. 

 
Cinquè:  Contribuir a la formació i sensibilització de la diversitat i la detecció i prevenció de 
qualsevol dels tipus de  LGTBfòbia als centres educatius de la vila. 
 
Sisè:  Instar el govern central per tal que modifiqui les causes reconegudes a l’hora de demanar 
asil polític incloent la bisexualitat i altres identitats plurisexuals.  
 
Setè:  Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia i a la Secretaria de 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
 
Únicament intervé el Sr. Joan Cols Canals per dir que no li consta que a la Granada hi hagi hagut 
problemes d’aquest tipus.  
 
El Ple de la Corporació l’aprova per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP. 
 
 
 
2- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’EPM-E PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES 

LOCALS D’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA ALS 

CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS. 

 

La presenta la regidora Sra. Roser Marrugat Via, d’EPM-E. 
 
Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la vida el 
passat mes de desembre, el problema del bullying  -o assetjament escolar- ha tornat ha sortir a la  
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llum pública i els febles o inexistents mecanismes per detectar-lo i abordar-lo s’han posat a debat. 
De fet, es tracta d’un problema sovint invisible, ja que les víctimes de l’assetjament acostumen 
patir-lo en solitud i silencia sense explicar-ho al professorat o la família, i en cas d’explicar-lo, no 
sempre reben el recolzament d’aquests.  
 
Atès que segons dades de la Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 
(FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i aquestes xifres són 
lleugerament superiors respecte quatre anys enrere.  
 
Atès que les joves LGBTI que pateixen assetjament escolar, un 43% ha pensat alguna vegada en 
suïcidar-se, un 35% ha preparat algun detall de suïcidi i un 17% ha intentat suïcidar-se en alguna 
ocasió.  
 
Atès que per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implantació del conjunt de la comunitat educativa 
entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de centres d’ensenyament, alumnat, 
pares i mares i administracions públiques.  
 
Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la 
infància i la adolescència. 
 
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d’octubre, l’anomenada llei 
contra l’homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei és un compendi de 
normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l’homofòbia, la transfòbia i 
la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTBI. 
 
Atès que aquesta llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a comportaments i 
accions de caire homòfob.  
 
Atès que la llei en els seus articles 5,6,10 i 11 mandata a les administracions públiques de 
Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.  
 
Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la 
igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.  
 
Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la 
igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI. 
 
Atès que el compromís de l’Ajuntament de la Granada amb la defensa dels drets i llibertats de les 
persones LGTBI.  
 
Per tot això, es proposen els següents acords:  
 
Primer:  Instar a Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments pertinents per aplicar les 
lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos suficients 
per tal que puguin desenvolupar-se de manera efectiva.  
 
Segon:  Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb 
les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a Catalunya i dissenyar i 
implementar una política que eradiqui aquesta problemàtica, amb especial atenció en els casos 
derivats de l’orientació sexual i identitat de gènere.  
 
Tercer:  Desenvolupar un Pla d’Actuació Local LGBTI per al reconeixement de les diversitats 
sexuals i de gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció de l’assetjament als 
centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils del poble/ciutat. Protocol·litzant les  
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accions que es considerin sempre que es tinguin en compte els assessoraments i aportacions de 
les entitats referents en aquesta matèria.  
 
Quart:  Promoure accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin discriminació o que es 
troben en risc de discriminació per raó de diversitat sexual i de gènere als centres educatius així 
com promoure per a tal fi la cooperació entre els en educatius del poble/ciutat.  
 
Cinquè:  Promoure programes i accions de coeducació als centres educatius, espais i entitats 
juvenils, centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i polítiques locals que estiguin 
implementant per la eradicació de l’homofòbia i la transfòbia.  
 
Sisè:  Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques LGBTI i lluita 
contra l’assetjament entre els governs de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i 
Consells Comarcals. 
 
Setè:  Traslladar els presents acords a les Conselleries d’Ensenyament, Justícia i de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència de Diputació de Barcelona, a la 
Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a les entitats LGBTI del poble, si n’hi ha.  
 
El Ple de la Corporació l’aprova per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP. 
 
 
 
3- MOCIÓ DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE SANTA FE DEL PENEDÈS. 

 

Presenta aquesta moció la regidora Sra. Roser Marrugat Via, d’EPM-E. 
 
El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès, 
per complir la incomprensible condemna de dos anys i tres mesos imposada pel Tribunal Suprem. 
Una sentència que va arribar després que la Fiscalia presentés recurs a una primera sentència de 
dos anys i una multa econòmica de l’Audiència de Barcelona, en la qual l’exalcalde evitava el seu 
ingrés a presó. 
La signatura d’informes irregulars de residència per a immigrants del seu municipi li ha comportat a 
aquest exalcalde una condemna final de més de dos anys de presó que el va obligar ahir a entrar 
al centre penitenciari. 
Al llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col·laboració amb els cossos policials per 
evitar l’entrada a presó, s’hi afegeix la denegació per part del govern del Partit Popular de l’indult 
sol·licitat per l’exalcalde. Per aquest indult es va al·legar vulnerabilitat de les persones a qui 
anaven destinats els informes signats i la demostració que en cap cas hi va haver benefici 
econòmic. 
Davant d’aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar disconformitat per aquesta decisió. 
Una decisió que, d’acord amb la normativa que regula l’indult, no cal justificar ni raonar, donant a 
l’executiu espanyol un poder incomprensible, i que en aquest cas ha portat a la presó a una 
persona les actuacions del qual no han generat cap perjudici per ningú.  
 

Ens posem al costat del Sr. Marcel Surià, perquè considerem que, un cop més, es descarrega 
sobre determinades autoritats públiques les culpes d’uns problemes que no només els 
sobrepassen en mitjans personals, materials i econòmics, sinó que desborden de lluny les seves 
competències. 
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El Sr. Marcel Surià només va ser conscient d’un problema humanitari al seu municipi que afectava 
a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar solucions. La feina que fan dia a dia tots i 
cadascun de les alcaldes i alcaldesses del nostre país. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 
del PSC-CP, acorda l’adopció dels següents acords: 
 
1- Mostrar la solidaritat del Ple de l’Ajuntament de la Granada amb l’exalcalde de Santa Fe del 
Penedès Sr. Marcel Surià per la condemna que l’obliga a entrar a presó per la signatura d’informes 
de residència per a immigrants. 
 
2- Demanar des de l’Ajuntament de la Granada al Consell de Ministres el Regne d’Espanya que 
concedeixi l’indult a l’exalcalde Sr. Marcel Surià.  
 
3- Donar trasllat a l’aprovació d’aquesta moció a la Conselleria de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri de Justícia del Regne d’Espanya. 
 
 
 

 

5- INFORMES REGIDORIES. 

 

REGIDORIA DE CULTURA  
 

El Sr. Joan Amat Domènech, regidor de Cultura, informe que el sopar que es feia després de la 
Festa Major amb les entitats col·laboradores, s’ha previst fer-lo després de la Festa del Most com 
acte de cloenda. 
 
 

REGIDORIA D’URBANISME 
 

La regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas presenta els números de la Plaça de la Font. Es 
publicaran en el proper butlletí municipal. 
 
Informe que s’han substituït fluorescents de la llar d’infants municipal “El Cuc” , per llums leds.  
 
S’han col·locat miralls a la Casa de Cultura, que demanaven els diferents grups de pilates, 
aeròbic, dansa...etcètera.  
 
S’han fet diverses millores a la piscina municipal. 
 
Es va enfonsar el sostre d’un vestidor del camp de futbol. Ja havia passat una altre vegada fa cosa 
de sis o set anys. Es preveu la seva reparació per tal d’evitar que torni a passar.  
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González, preguntant a la Sra. Mercè Villar Pausas pels números 
de la Plaça de la Font.  
Posa un total base de 52.174,16 € i amb l’IVA inclòs posa un import inferior de 45.723,99 €. No pot 
ser, no quadre. 
 
La Mercè Villar Pausas diu que hi ha hagut un error de càlcul, passarà una còpia nova amb els 
imports correctes.  
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6- DECRETS D’ALCALDIA. 

 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia del 
número 10 al 20 de 2016. 

 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

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

 

- Fa uns dos mesos que va demanar un informe de competències i encara no el té.  
 

Respon la Secretària que l’està fent. Ja li donarà quan estigui.  
 

- Es reitera amb el tema de la petició de poder disposar d’un espai i armari. Com ja saben, 
ho va traslladar al Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges va enviar un escrit a 
l’Ajuntament i sembla ser que no se li ha contestat. Estan esperant resposta. 
 

Respon l’Alcalde-President dient que ja fa dies que se’ls hi ha contestat. 
 
 

- Veu que falta el retrat del rei d’Espanya. Pregunta si és que s’ha tret.  
 

Respon el Sr. Jordi Miralles Piñero, dient que hi havia el retrat de l’antic rei Joan Carles I, 
no l’actual. Ja es podia treure.  
 

Pregunta el Sr. Joan Iniesta Zarza si ha estat ell qui l’ha tret. 
 

Respon l’Alcalde-President dient que ho va decidir ell. 
 

Contesta el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que també ho hagués pogut consultar en un Ple. 
 

L’Alcalde-President diu que no era un tema per consultar, ja que no era el rei actual. 
 
 

El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que com que veu que els hi agraden els temes dels símbols, 
estelades...etcètera, si volen fer un cop d’efecte important, podrien treure la placa que hi 
ha a la façana de l’Ajuntament que parla d’un tal honorable Sr. Jordi Pujol, que ja no és 
honorable, per tant la podrien treure.  
 

- El Sr. Joan Iniesta Zarza parla del tema de la fuita d’aigua constant que hi ha a la Plaça de 
la Font. Lliura una fotografia a la Sra. Mercè Villar Pausas i pregunta si hi ha alguna 
solució.  
 

Respon la Sra. Mercè Villar Pausas dient que ja tenen previst de reparar-ho.  
 

- Segueix amb el tema dels vehicles mal estacionats de la família Reches, pregunta si estan 
fent alguna cosa. 
 

Respon l’Alcalde-President dient que s’està fent la gestió que toca i els mossos 
d’esquadra ho controlen amb sancions.  
 

- També comenta que fa un mes a la Plaça de la Torre es va treure un tros de tanca i 
encara no s’ha reposat. Lliura una fotografia a la Sra. Mercè Villar Pausas. 
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- També fa un mes que hi ha un flonjall al c/de la Plana davant la botiga de queviures i 
encara no està arreglat. Lliura una fotografia del mateix a la Sra. Mercè Villar Pausas. 

 

- Segueix dient que al c/Progrés s’han trencat les bandes sonores de ciment i no s’han 
arreglat. Dóna una fotografia de la zona a la Sra. Mercè Villar Pausas. 

 

- També comenta que al c/de l’Estació 135-137 hi ha un flonjall, ha cedit una part de la 
vorera, enfonsant-se. S’ha d’arreglar.  

 

Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos dient que ja saben com estan els carrer i voreres del 
poble, per això faran actuacions en vies públiques. Prenen nota de tot.  
 

 
� El Sr. Miguel Angel Sanz González diu que les baranes de la Plaça de la Font posades a 

davant de la baixada són diferents de les altres. Haurien de ser totes iguals, s’hauria 
d’intentar que l’estètica fos millor.  
Pregunta si les baranes de la rampa són legals.  
 
 

� El Sr. Joan Cols Canals també demana la resposta del Síndic de Greuges i l’altre informe. 
 

L’Alcalde-President pregunta que quin informe.  
 

El Sr. Joan Cols Canals diu el que va demanar el Sr. Joan Iniesta Zarza i el del Síndic de 
Greuges. 
 

L’Alcalde-President diu que la Secretària l’està fent. Si el van demanar al Síndic de 
Greuges ja els contestarà. 
 

El Sr. Joan Cols Canals diu que tenen dret a un armari, a una clau i a un espai. 
 

L’Alcalde-President diu que el Síndic de Greuges diu el mateix que CiU i PSC, quan 
estaven governant. EPM s’ha passat tots aquests anys al Centre Cívic perquè se’ls hi va 
dir que a l’Ajuntament no hi havia lloc i això ara continua igual, l’Ajuntament no s’ha fet 
més gran.  
 

Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que ell no li va contestar mai, no li consta el paper.  
 

L’Alcalde-President, dirigint-se al Sr. Joan Iniesta Zarza i al Sr. Joan Cols Canals, els hi 
diu que si en aquell moment no hi havia espai a l’Ajuntament, ara continua igual, el 
problema de manca d’espai és el mateix.  
 

Continua el debat entre tots tres, reiterant-se en el mateix.  
 

L’Alcalde-President, diu que segurament tindran molt més espai que el que varen tenir el 
grup d’EPM. Saben perfectament que aquest Ajuntament està col·lapsat. 
 

La Sra. Roser Marrugat Via  diu que els quatre regidors d’EPM-E comparteixen un despatx 
amb un armariet.  
 
L’Alcalde-President explica que el dia que es pugui fer la Plaça al costat de l’Ajuntament 
es podrà guanyar un espai a la part del darrera de l’edifici, que podran utilitzar.  
Si això s’ha de tractar cada mes, es tractarà. Reitera que el Síndic de Greuges ja té la 
resposta.  
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza demana que li ensenyi el paper.  
 
L’Alcalde-President contesta que potser no era ell l’Alcalde, parla de l’equip de govern del 
moment format per CiU i PSC. 
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� El Sr. Richard Martin Vidal diu que hi ha una cosa que no entén, el tema del retrat 
independentment de qui sigui, creu que s’hauria d’haver votat en un Ple si s’havia de 
treure o no. Aquestes actuacions s’han de votar, no es pot actuar unilateralment en un 
estat democràtic. S’ha d’actuar amb respecte a la gent del poble que els han votat.  
 
L’Alcalde-President diu que hi està d’acord, però l’Alcalde té unes atribucions i ha d’actuar 
d’acord amb elles, a més el retrat del rei que s’ha tret ja no és el rei actual. 
 

� El Sr. Jordi Miralles Piñero intervé dient que el tema que s’està debatent, creu que el poble 
ni hi entre ni li interessa, no cal parlar-ne més ni donar més importància a un tema com 
aquest.  
 

� El Sr. Richard Martin Vidal diu que votar és democràtic. 

 
 

El debat sobre el retrat del rei continua entre diversos regidors. 
 

Finalment el Sr. Alcalde-President diu que espera que tot això no es torni en un conflicte i 
es dóna el tema per tancat.  
 

� L’Alcalde-President comenta que últimament s’han produït alguns robatoris al poble, 
concretament tres en un mes. Ho fan a les tardes i sembla ser, segons els mossos 
d’esquadra, que entren pel darrera dels habitatges.  
Demana a tothom que tingui cura de tenir-ho tot ben tancat, els mossos d’esquadra estan 
vetllant el tema.  
 

� L’Alcalde-President diu que hi ha hagut una queixa per part d’un industrial, referent a 
diferents activitats submergides com ara treballs de perruqueria, massatges...etcètera, que 
s’estan fent a cases particulars, essent competència deslleial. Això perjudica les activitats 
legals del poble i per tant espera i demana que tothom en prengui consciència. Les 
activitats s’han de legalitzar. 
 

� L’Alcalde-President informe que demà tenen una entrevista al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per parlar del tema de la construcció de la 
nova escola.  

 

 
 
I no havent-hi cap més tema a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 10 del vespre 
(22 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica.  
 

 
 

 
 
 
 
 


