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                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 24 DE MAIG DE 2016 

 
 
 
 
La Granada el dia 24 de maig 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 d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde-President proposa introduir un punt a l’ordre del dia ja 
que s’ha de rectificar l’acord d’adjudicació de finca que es va aprovar el dia 11 de maig de 
2016. 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpies de les actes de les sessions dels dies 29 de març i 11 
de maig de 2016 aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
Intervé, en aquest punt, la Secretària de la Corporació manifestant que en l’acta del Ple de data 
1 d’octubre de 2015 en els punts d’informes de regidories i precs i preguntes, es va fer constar 
els noms dels metges del municipi.  
 

A petició dels interessats i tenint en compte la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal es procedeix a rectificar i treure els noms personals de la referida acta. Es 
donarà compte d’aquesta esmena als interessats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde-President demanant als membres de la Corporació que tinguin en compte 
en les seves intervencions de no dir noms ni dades de caràcter personal.   
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2- HISENDA. 

 
2.1- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DEL DIA 11-5-2016, D’ADJUDICACIÓ 

DEFINITVA DEL CONCURS CONVOCAT PER L’ALIENACIÓ DE LA FINCA DE 44.552,66 m2 

DE SÒL DE PROPIETAT MUNICIPAL A L’ANTIC CENTRE DE COMUNICACIONS VIA 

SATÈL·LIT, EN EL SEU PUNT PRIMER”. 

 

 
Des d’Alcaldia es proposa rectificar l’apartat primer de l’acord per tal de fer-hi constar l’import 
pactat per l’execució de la rotonda de la C-243a per tant, el punt primer de l’acord ha de dir: 
 
Primer:  Adjudicar a l’empresa Futureco Bioscience, S.A el contracte d’alienació de la finca de 
44.552,66 m2 de sòl de propietat municipal, a la zona de la Carrerada, antic Centre de 
comunicacions via satèl·lit, pel preu cert i ofertat de 850.000 € més IVA. 
 

D’aquest import es reduirà la quantitat de 48.771,63 € corresponents a l’execució de la rotonda, 
sorgida després d’haver-se licitat el terreny. Per tant l’import final serà de 801.228,37 € més 
l’IVA corresponent. 
 
Així doncs, l’acord queda esmenat en el sentit literal següent: 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 18 de desembre de 2014, va acceptar la cessió de la 
finca de 44.552,66 m2  de sòl de la societat mercantil Telefónica de España, S.A. a l’antic 
centre de comunicacions via satèl·lit de telefònica, d’acord amb el conveni signat.  
 
En data 27 d’abril de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar els Plecs de clàusules per a la 
alienació mitjançant concurs públic, de la referida finca i es va convocar l’oportuna subhasta, 
mitjançant edictes publicats al perfil del contractant, al BOPB de 6 de maig de 2015 i al DOGC 
de 6 de maig de 2015. 
 
A la vista de la licitació, es va presentar una única proposat per part de Futureco Bioscience, 
S.A. 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 4 de juny de 2015, va proposar l’adjudicació de la finca 
a la referida empresa. 
 
La clàusula catorzena del Plecs de clàusules, d’acord amb el conveni i l’escriptura signats amb 
Telefónica de España, S.A preveien la condició resolutòria de no formalitzar l’escriptura de 
compravenda fins que no s’aprovés i es publiqués definitivament l’instrument de planejament 
urbanístic de requalificació d’aquell sòl.  
 
L’instrument de modificació de les Normes Subsidiàries va ser aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en data 12 de novembre de 2015 i 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 4 de gener de 2016.  
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:   
 
Primer:  Adjudicar a l’empresa Futureco Bioscience, S.A el contracte d’alienació de la finca de 
44.552,66 m2 de sòl de propietat municipal, a la zona de la Carrerada, antic Centre de 
comunicacions via satèl·lit, pel preu cert i ofertat de 850.000 € més IVA. 
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D’aquest import es reduirà la quantitat de 48.771,63 € corresponents a l’execució de la rotonda, 
sorgida després d’haver-se licitat el terreny. Per tant l’import final serà de 801.228,37 € més 
l’IVA corresponent. 
 
Segon:  Requerir a l’adjudicatari a comparèixer en el lloc i la data que se li indicaran i davant el 
notari que li serà designat, per atorgar l’escriptura de compravenda corresponent, havent 
dipositat prèviament a la Caixa de la Corporació l’import de venda de l’immoble. 
 
Tercer:  Donar a conèixer aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de l’article 40 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Quart:  Facultar a l’Alcalde-President a atorgar tots els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a executar aquest acord.  
 
Cinquè:  Notificar aquest acord a tots els interessats i publicar-lo al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Els acords indicats s’aproven per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP. 
 

 

2.2- ESMENA DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 

DALT I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX. 

 

Presenta aquest punt el regidor Sr. Jordi Capellades Palau.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 3 de març de 2016, va aprovar inicialment el 
projecte per les obres d’Urbanització del carrer de Dalt, amb un pressupost de 265.115,34 €, 
IVA inclòs.  
 

Amb posterioritat a aquesta aprovació inicial, per part de les empreses de serveis, Endesa 
Distribución SL i Telefónica de España S.A.U es presenten els pressupostos dels treballs de les 
seves infraestructures i instal·lacions pels respectius serveis, amb una baixa respecte al 
pressupost inicial. 
Arrel dels costos dels serveis tant d’Endesa Distribución SL com de Telefónica de España 
S.A.U, per part dels tècnics s’ha modificat el pressupost total del projecte d’urbanització del 
carrer de Dalt, a la baixa, amb un import total d’execució per contracte de 255.989,16 € amb 
IVA. 
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació esmenar d’ofici el projecte d’urbanització 
del carrer de Dalt, en referència al seu pressupost i aprovar-lo definitivament pel preu cert de 
255.989,16 €.  
 
Procedir a la publicació d’aquesta aprovació definitiva mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.   
 
Intervé el portaveu del grup PSC-CP Sr. Joan Iniesta Zarza dient que s’abstindrà en aquest 
tema, seguint el criteri del què ja va dir en l’aprovació inicial.  
Està d’acord en que es facin les obres del carrer de Dalt  però no està d’acord en que s’utilitzin 
els diners de la pista que s’havia de fer al costat del Centre Cívic per fer aquestes obres.  
Pensa que l’equip de govern s’hagués tingut d’espavilar a buscar el finançament per algun altre 
banda i no fer servir els diners de la pista, tot i que ja sap que es pot fer un canvi de destí. 
Per aquest motiu s’abstindrà.  
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Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que està d’acord i pensa el mateix que el Sr. Joan Iniesta 
Zarza, i a més, tal i com ja va dir, en aquest projecte hi manca el tram del passatge Segarrés. 
El grup de CiU també s’abstindrà.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 6 vots a favor, 5 del grup d’EPM i 1 d’ERC-AM i 5 
abstencions, 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 
 
 
 

2.3- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT “MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2016”.  

 

Segueix amb aquest punt el regidor Sr. Jordi Capellades Palau.  
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció referent a la proposta de l’expedient de modificació de 
crèdit al pressupost 2016, mitjançant subvenció de la Diputació de Barcelona, per les obres 
d’urbanització del carrer de Dalt, concretament la Diputació de Barcelona mitjançant resolució de 30 
de març de 2016 ha aprovat la Modificació de preacords assolits en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals, 2012-2015” amb l’Ajuntament de la Granada. 
 

 

 
ENS DESTINATARI  

 
               AJUNTAMENT DE LA GRANADA 
 

 
NIF 

 
            P 0809300 G 
 

 
Preacord objecte  

De canvi 

 
Aportació 

Diputació (€)  

 
Periodificació  (€) 

 
Àmbit de 

concertació 

 
Classe de  

recurs 

 
Centre 
gestor  

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Tancament de la 
pista esportiva 

municipal 

 
 

244.661,49 

 
 

94.661,49 

 
 

150.000,00 

 
 

-- 

 
     Creació 
d’equipaments i  
d’infraestructures 
 

 
Ajut 

econòmic 

 
Oficina 

d’equipaments 
esportius 

 
 

Nou preacord 
 

Aportació 
Diputació (€)  

 
Periodificació  (€)  

 
Àmbit de 

concertació  

 
Classe de  

recurs  

 
Centre 
gestor   

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Obres 
d’urbanització del 

carrer de Dalt 
 

 
 

244.661,49 

 
 
     --- 

 
 
       --- 

 
    
244.661,49 

 
      Creació 
d’equipaments i  
d’infraestructures 
 

 
Ajut 

econòmic 

 
Servei 
d’equipaments 
i espai públic 

 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer:  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit al pressupost 2016, mitjançant suplement de 
crèdit finançat amb generació de crèdit provinent de la Diputació de Barcelona. 
 
1- SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE CRÈDIT PROVINENT DE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA. 

 
Generació de crèdit mitjançant resolució de Xarxa Barcelona: 
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761.00   Diputació de Barcelona 
   Obres d’Urbanització del carrer de Dalt – 244.661,49 € 
  Pressupost 2016 – 150.000 € 
  Diferència – 94.661,49 € 
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ PREVISIÓ AUGMENT TOTAL 
 

920.622.01 
URBANITZACIÓ DEL 

CARRER DE DALT 

 

190.000 € 

 

54.661,49 € 

 

244.661,49 € 

 

 

Amb aquesta modificació de pressupost es poden iniciar els tràmits per la contractació de les 
obres d’Urbanització del carrer de Dalt.  
 
Segon:  Exposar al públic aquest expedient durant un termini de 15 dies mitjançant publicació al 
BOPB i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a fi i efecte del seu examen i presentació 
d’al·legacions si és el cas, tot això d’acord amb les previsions de l’article 158 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 Iniesta Zarza dient que es reitera en el que ja ha dit en el punt anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor, 5 del grup d’EPM i 1 d’ERC-AM i 5 
abstencions, 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 
 

 

 

2.4- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES PER LA CONTRACTACIÓ 

DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE DALT. 

 

Presenta aquest punt el regidor Sr. Jordi Capellades Palau.  
 

Per part dels Serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, s’han presentat els Plecs de clàusules 
administratives i tècniques que han de regir la contractació de les obres d’urbanització del 
carrer de Dalt.  
Aquest projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona dins el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
D’acord amb les prescripcions de l’article 138 i següents del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, la contractació es farà de forma ordinària, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.  
El pressupost màxim de licitació previst és de 255.989,16 €, amb IVA. Els licitadors hauran 
d’igualar o disminuir aquesta oferta en la seva proposta.  
 
Havent examinat aquests plecs i trobats conformes ja que contenen tots els aspectes previstos 
als articles 115 i 116 del Text Refós de la Llei de contractes, i 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’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el concurs 
per la contractació de les obres d’urbanització del carrer de Dalt.  
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Segon:  Exposar al públic aquests plecs, per un termini de 30 dies, mitjançant edictes al BOPB, 
al DOGC i al perfil del contractant de l’Ajuntament. Simultàniament anunciar la licitació, per bé 
que la mateixa quedarà ajornada en cas que es presentin reclamacions als plecs.  

 

 

2.5- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 

ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE DALT. 

 

Havent-se iniciat els tràmits per l’execució de les obres d’urbanització del carrer de Dalt, i a fi i 
efecte de deixar arranjada tota la zona del nucli antic del municipi, es preveu iniciar també 
l’expedient per l’establiment de contribucions especials per tal de finançar un 10% dels costos 
previstos.  
Les contribucions especials venen regulades per l’article 28 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
Així mateix, l’article 15 de la Llei d’Hisendes Locals preveu que les Entitats locals han d’acordar 
la imposició dels seus propis tributs.  
 
Per part dels tècnics redactors del projecte s’han presentat els càlculs de les contribucions 
especials del sector. 
 
En base als articles referits i vist l’expedient presentat, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Acordar la incoació de l’expedient per a la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres d’urbanització del carrer de Dalt.  
 
Segon:  Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per les obres d’urbanització 
del carrer de Dalt, l’execució de les quals és legitima d’acord amb l’article 28 i següents de la 
Llei d’Hisendes Locals. 
 
Tercer:  Aprovar simultàniament l’ordenació d’aquestes contribucions especials, d’acord amb 
l’article 34 de la Llei d’Hisendes Locals.  
 
Quart:  Establir el cost previst total de les obres, més els honoraris tècnics, en 265.463,47 € IVA 
inclòs. 
 
Es fixa establir l’import de 26.546,35 € en contribucions especials, aquesta quantitat es fixa a 
repartir entre els beneficiaris, que té mera previsió, ja que finalitzada l’obra si el cost real és 
major o menor que el previst, s’haurà de prendre aquest cost a efectes de càlcul definitiu i tot 
seguit es giraran les liquidacions definitives.  
 
Cinquè:  S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable un 70% en l’edificabilitat, 
un 15% en superfície i un 15% en metres lineals de façana de cadascuna de les finques.  
 
Sisè:   Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals provisionals que resultin 
d’aplicar la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons 
consta en document annex.  
 
Setè:  S’acorda establir que la recaptació de les quotes es realitzarà en  tres terminis.  
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Vuitè:  Exposar l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOPB i al taulell 
d’anuncis i a la pàgina web municipal durant un termini de 30 dies, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes i, en cas de no 
presentar-se cap al·legació, l’acord d’ordenació provisional esdevindrà definitiu sense ulterior 
acord.  
 
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se 
en Associació Administrativa de Contribuents. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que votarà a favor ja que s’ha seguit el mateix criteri que 
amb les obres del nucli antic. No pot haver-hi diferències entre veïns. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb 5 vots del grup d’EPM, 4 de CiU, 1 
d’ERC-AM i 1 del PSC-CP. 
 

 

 

3- GOVERNACIÓ. 
 
 

3.1- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 29-11-2011 REFERENT AL 

REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS-PARELLES ESTABLES.  

 

Per part de la Secretaria de la Corporació es procedeix a la lectura del dictamen. 
  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de febrer de 2002, va crear el denominat Registre 
municipal d’unions civils, en el que s’hi poden inscriure, voluntàriament les parelles que 
convisquin sense haver contret matrimoni, tant heterosexuals com homosexuals. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’Unions estables de 
parella i, actualment la norma legal que a Catalunya regula les denominades “parelles estables” 
és el capítol IV (article 234) del títol III del llibre segon del Codi Civil Català, relatiu a la persona 
i família, aprovat per la Llei 25/2010 de 29 de juliol.  
 
Atès que la Llei Catalana vigent (article 234-1) estableix que dues persones que conviuen en 
una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol del 
casos següents: 
 
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. 
b) Si durant la convivència tenen un fill en comú. 
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública. 
 
Per tal de completar i precisar aquesta regulació, l’Ajuntament de la Granada, en sessió del Ple 
de 29 de novembre de 2011, va afegir les possibilitats d’inscripcions següents:  
 
“Per tant, les inscripcions en el registre tindran lloc si es compleixen els requisits de l’apartat 2, 
però pel que fa tant a la inscripció registral com a les certificacions que es lliurin: 
 
a) Es farà constar que existeix inscripció en el registre municipal, i consideració com a parella 
estable d’acord amb l’article 234-1 del Codi civil de Catalunya, si s’ha formalitzat escriptura 
pública, si existeixen un o més fills en comú o bé si consta que ha existit convivència 
ininterrompuda entre els membres durant almenys els dos darrers anys. 
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 La convivència s’acreditarà ordinàriament mitjançant el padró municipal d’habitants de la 
Granada o del municipi que correspongui de residència anterior. 
 
b) Si no s’acrediten les circumstàncies de l’apartat a) anterior, es produirà la inscripció en el 
registre si se sol·licita, però es farà constar que malgrat la inscripció no consta que les 
persones es considerin una parella estable d’acord amb els requisits de l’article 234-1 del Codi 
civil Catalunya. La inscripció en aquests termes es pot complementar posteriorment acreditant 
les circumstàncies de l’apartat a), en el qual supòsit es portaran a terme les anotacions i les 
inscripcions adients.” 
 
En el llarg dels últims mesos s’han detectat possibles irregularitats en les declaracions de 
sol·licituds d’inscripció en el Registre d’unions civils que, paral·lelament, s’inscriuen també en el 
padró municipal d’habitants. Es sol·liciten altes al padró municipal d’habitants en pisos molt 
concrets del municipi, constatant-se un possible ús fraudulent del padró i del registre d’unions 
civils ja que no es detecta cap residència efectiva i un volum desproporcionat de persones 
empadronades en una mateixa vivenda.  
A la vista de totes aquestes informacions i tenint en compte el caràcter voluntari d’aquest 
registre, es considera adient regularitzar i depurar aquest registre d’unions civils, i inscriure 
únicament les parelles que compleixin algun dels requisits que preveu l’article 234.1 del Codi 
Civil Català.  
 
Per a més ponderació el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 
Decret Llei 3/2015 de modificació de la Llei 25/2010, de Registre de parelles estables de 
Catalunya, el qual es preveu que entri en funcionament a finals d’aquest any, i per tant també 
regularitzarà aquests registres. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat amb 5 vots del grup d’EPM, 4 de CiU, 1 
d’ERC-AM  i 1 del PSC-CP  aprova l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer:  Per a la inscripció en el Registre municipal d’unions civils, creat per acord plenari de 
22-2-2002 de l’Ajuntament de la Granada, serà indispensable el compliment d’algun dels 
requisits establerts en l’article 234.1 del Codi Civil Català:  
 
a) Convivència ininterrompuda de més de dos anys. 
b) Que durant la convivència tinguin un fill en comú. 
c) Que formalitzin la relació en escriptura pública. 
 
Per tal d’acreditar aquests requisits s’haurà d’aportar algun d’aquests documents justificants: 
 

- Certificat del padró municipal d’habitants on es reflecteixi la convivència ininterrompuda 
i conjunta de més de dos anys.  
 

- Còpia del llibre de família o document oficial, conforme es té un fill o més en comú (en 
cas en que no s’acrediti la convivència amb més de dos anys de forma ininterrompuda). 
 

- Escriptura pública de la formalització de la convivència estable en parella. En aquest 
cas es requerirà una convivència mínima i ininterrompuda d’un any.  
 
 

Segon:  Deixar sense efecte la complementació aprovada en acord de 29-11-2011 referent a la 
circumstància reflectida en l’apartat b) de la consideració 3ª de l’acord i detallada més amunt.  
 



9 
 

 
 
 
 
4- CULTURA. 

 

4.1- APROVACIÓ CONVENI TIPUS D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

Per part de la Secretària es procedeix a la lectura del dictamen. 
 
L’Ajuntament de la Granada està adherit al programa Anem al teatre de la Diputació de 
Barcelona 2012-2016. 
 

Havent-se de renovar el protocol, la Diputació de Barcelona ha tramès el nou conveni tipus del 
programa Anem al teatre 2016-2020, pels propers anys.  
Per tal de poder continuar participant en el programa, l’Ajuntament ha d’aprovar l’adhesió al 
nou conveni.  
 
Per tot l’exposat i vist el protocol presentat, el Ple de la Corporació per unanimitat amb 5 vots 
del grup d’EPM, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, aprova l’adopció del següent acord: 
 
Primer:  Aprovar l’adhesió al protocol general del programa Anem al teatre 2016-2020 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon:  Fer el tràmit escaient per comunicar-ho a la Diputació de Barcelona. 

 
 
 

5- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
No n’hi ha cap.  
 
 
 
6- DECRETS D’ALCALDIA. 

 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 21 al 32 de 2016. 
 

 

7- INFORMES REGIDORIES. 

 
REGIDORIA DE CULTURA. 

 
� El Sr. Joan Amat Domènech, regidor de Cultura, felicita primerament a tots els 

col·laboradors i participants en les festes de Sant Jordi i de l’Abril Cultural. Tot ha anat molt 
bé. 
 

� També informa que aquest diumenge 29 de maig, a les 19 hores, al Centre Cívic es  farà 
l’obra de teatre “Un esperit burleta” a càrrec del grup de teatre Attrezzo.  

 L’entrada és  gratuïta i convida a tothom a assistir-hi. 
 
� Informa que abans d’iniciar l’obra de teatre es farà entrega dels premis per la portada del 

programa de la Festa Major 2016.  
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� El dia 23 de juny es farà, juntament amb l’ANC una revetlla popular. L’Ajuntament s’ha 

adherit a l’arribada de la Flama del Canigó. 
Hi haurà un espai per fer una foguera i a partir del dia 20 s’hi podran portar fustes.  
 

� Abans de sortir el programa de la Festa Major 2016 anirà informant dels actes que s’hi 
faran. El pregoner d’enguany serà el Sr. Miquel Rius i Torelló, que ha estat arquitecte tècnic 
d’aquest Ajuntament durant els anys 1966 al 2015. 
El dissabte 9 de juliol hi haurà diada castellera i el diumenge a l’envelat hi actuarà 
l’orquestra Maravella.  
L’actuació del dilluns serà d’un actor que farà un monòleg.  
El dia 4 de juliol es farà el sorteig de les llotges.  
 

 
 
REGIDORIA D’URBANISME. 
 

� La regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas informa que el dia 30 de març van tenir 
reunió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els hi van dir que 
l’escola  nova era una prioritat però no van fixar cap calendari. 
Referent a l’escola actual van agafar el compromís d’arreglar la xarxa d’internet i les aules 
d’informàtica i de descans dels petits. 
 

� Explica que el sostre dels vestidors del camp de futbol ja s’han reparat.  
 

� S’han construït 16 nínxols nous al cementiri municipal.  
 

� S’han fet algunes reparacions a les instal·lacions de la piscina municipal i ja està tot 
preparat per obrir. 

 
 
 

REGIDORIA ENSENYAMENT, 
 

� La regidora d’Ensenyament Sra. Roser Marrugat Via diu que avui mateix s’ha fet una reunió 
informativa sobre el Casal d’Estiu. Aquest any començarà el dia  27 de juny i s’acabarà el 30 
de juliol.  
 

 

 

REGIDORIA DE SANITAT I MEDI AMBIENT, 

 
 

� La regidora de Sanitat i Medi Ambient Sra. Roser Marrugat Via explica que la piscina 
municipal s’obrirà el dia 21 de juny a partir de les 13.00 h. Aquest primer dia l’entrada serà 
gratuïta.  

 
� El reciclamòbil ja funciona i cada setmana es col·loca a una zona diferent del poble. Agraeix 

els dibuixos que van fer els nens de l’escola. 
 

� Informa que s’ha fet una reestructuració de l’ubicació dels contenidors d’orgànica, de paper, 
vidre i rebuig a partir d’un estudi realitzat per la Mancomunitat Penedès-Garraf, per tal de 
millorar el reciclatge.  
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8- PRECS I PREGUNTES. 

 
• Comença el Sr. Joan Iniesta Zarza amb els següents precs i preguntes; primer diu que 

quan es va fer l’obertura de les pliques per a la contractació del servei de gestió de la 
piscina municipal es va quedar que es valorarien les millores i se’ls informaria de com 
quedava l’adjudicació. Ningú no els va trucar, ell es va assabentar del resultat final per la 
pàgina web de l’Ajuntament, cosa que lamenta. 

 
 Contesta l’Alcalde-President dient que va ser un descuit i lamenta l’error. No hi varen 
 pensar.  
 
 
• Dirigint-se a la Sra. Roser Marrugat Via li diu que també els hi va dir que després de 

l’estudi realitzat per la Mancomunitat Penedès-Garraf, referent al tema del reciclatge, els 
informaria dels resultats, cosa que no va fer. Ara ja s’ho han trobat tot fet i els contenidors 
ja estan canviats de lloc. 
De totes maneres no sap fins a quin punt servirà tot això, s’han tret bastants contenidors i 
si es fixen, avui mateix, estant tots plens a vessar. 
 
Contesta la regidora Sra. Roser Marrugat Via dient que lamenta no haver-li informat del 
resultat de l’estudi de la Mancomunitat Penedès-Garraf.  
El que s’ha previst és fer bateries complertes, però més poques, i estan relativament a 
prop dels llocs on estaven.  
 
Intervé el Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde-President, dient que l’estudi l’ha fet 
un tècnic en aquest tema, teòricament ha de funcionar bé, en cas que hi hagi moltes 
queixes o es vegi que no té bon resultat, ja en tornaran a parlar.  
 
 

• El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que avui ha passat el camió de la brossa orgànica i no 
 estaven assabentats dels canvis dels contenidors.  
 
 La Sra. Roser Marrugat Via diu que teòricament ho havien de saber a través de la 
 Mancomunitat Penedès-Garraf. 
 
 
• El Sr. Joan Iniesta pregunta si s’ha fet alguna gestió pel tema dels okupes de la finca de la 

Pl. de la Font.  
 
 El Sr. Alcalde-President respon que s’ha notificat la situació a l’entitat bancària titular de la 

finca, però fins ara no han fet res. 
 D’aquest tema se’n va parlar a l’últim Consell Comarcal d’Alcaldes i el que es va dir és que 

si la propietat no s’implica, és molt complicat.  
 S’està preparant un protocol d’actuació comarcal. 
 
 
• El Sr. Miguel Angel Sanz González es queixa de la manca de transparència i comunicació 

de l’equip de govern, tema piscina i contenidors de la brossa, en són un exemple.  
També diu que en cinc mesos s’han fet tres plens ordinaris i teòricament se n’ha de fer un 
al mes.  
 
El Sr. Alcalde-President li contesta dient que quan ells estaven a l’equip de govern, amb 
les Juntes de Govern, la transparència era menys que ara que es fan comissions 
informatives cada 15 dies.  
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S’allarga el debat entre el regidor i l’Alcalde-President sobre el mateix tema. 
 
 

• El Sr. Miguel Angel Sanz González, reiterant-se amb els comptes de la Plaça de la Font 
comenta que no s’han contemplat les hores de treball que hi ha fet la brigada municipal.  
 
La regidora d’Urbanisme i Obres Sra. Mercè Villar Pausas diu que té raó, que en els 
imports que van sortir al butlletí municipal no s’hi contempla la feina de la brigada 
municipal. 
 
 

• La Sra. Mercè Villar Pausas demana que abans de fer escrits al butlletí municipal en que 
 es tractin suposades actituds d’alguns regidors, sense tenir seguretat fidel de les 
 connotacions dels actes, s’eviti de transcriure’ls i potser també s’hauria de demanar 
 disculpes. 
 
 Contesta el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que no demanarà disculpes i referent a l’informe 
 emès per l’Ajuntament,  ja l’ha passat a altres mans. Ja es veurà. 
 
 

• El Sr. Joan Cols Canals manifesta que la Plaça de la Font era un projecte totalment 
subvencionat per un Pla d’Ocupació i per la mala gestió de l’equip de govern ha costat un 
40% més de diners.  
També demana que se’ls informi d’aquest nou Pla d’ocupació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

• El Sr. Joan Cols Canals es queixa de que van fer un homenatge a una àvia centenària 
sense haver-los avisat. Els recorda que ells, quan estaven a l’equip de govern, van 
atendre la queixa d’EPM quan també va succeir un mateix cas de que no els van avisar i  
llavors, en un segon homenatge que es va fer a una àvia també centenària, ho van tenir en 
compte i els hi van comunicar. 
 
 

• El Sr. Joan Cols Canals pregunta si es pot fer alguna cosa pel tema dels increments 
d’empadronaments a un mateix habitatge.  

 
 

• També demana que es faci alguna gestió amb la Direcció General de Carreteres ja que hi 
va haver un accident greu, amb un mort, a la zona de la rotonda de la C-15 Z. 

 
 

• Intervé el Sr. Joan Amat Domènech referent al tema que s’ha parlat abans de l’escrit del 
butlletí sobre l’informe de les factures.  
Dirigint-se al Sr. Joan Iniesta Zarza li diu que hauria de demanar disculpes i en cas contrari 
agafar les seves coses i plegar. 
 
Respon el Sr. Joan Iniesta dient que no pensa ni demanar disculpes ni plegar.  
 
Es comenta i debat el tema per part de diversos regidors dels diferents grups polítics. Hi 
ha una sèrie de retrets entre ells per diferents actuacions.  
 
 
Finalment i no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió 
essent les 10 del vespre (22.00 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que 
certifica. 
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