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                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2016 
 

 
 
La Granada el dia 3 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 extraordinària 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.  
 
Oberta la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, 
es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos en l'ordre del dia.  
 

 

 

1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de l’acta de la sessió del dia 1 de febrer de 2016, el Sr. 
Joan Iniesta Zarza del grup de PSC-CP diu que en el punt “8- Precs i preguntes” referent a la 
pregunta que va fer ell referent a les factures de Pintures Penedès, on diu “la factura” ha de dir 
“vàries factures”. 
 
El Sr. Richard Martin Vidal de CiU diu que la seva intervenció en el punt “5- Mocions” a l’últim 
paràgraf de la moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal on diu “la gent el jutjarà a ell”  ha de 
dir “com a representant d’ERC”. 
 
Després d’aquestes correccions l’acta resta aprovada per unanimitat. 
 
 
 

2- GOVERNACIÓ. 
 

 

2.1- CANVI DE NOM DE TITULARITAT DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL. 

 

Es procedeix a la lectura del dictamen per part de la Secretària de la Corporació.  
 
Vist l'expedient instruït per procedir al canvi de titularitat de diversos nínxols del cementiri 
municipal de la Granada i havent estat exposat al públic durant el període de 8 dies, mitjançant 
anunci al 3 de Vuit i al tauler d'edictes de l'Ajuntament sense que s'hagi formulat cap  
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reclamació ni observació, es proposa al Ple de la Corporació que autoritzi el canvi de titularitat 

dels nínxols sol·licitats. 

 

El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 
1 del PSC-CP. 
 
 

 

2.2- APROVACIÓ PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT. 

 

La Secretària de la Corporació procedeix a la lectura del dictamen. 
  
L’article 16 del Reglament del FEDER preveu que els estats membres  prendran les mesures 
necessàries per promoure la igualtat entre homes i dones.  
En aquest sentit, l’auditoria del Pla FEDER, interpretant aquest article 16 exigeixen el 
compliment de la disposició addicional vuitena de l’EBEP, per la qual qualsevol ens beneficiari 
d’un ajut de FEDER ha de disposar de l’esmentat Pla d’igualtat degudament aprovat abans de 
finals del mes d’abril de 2016.  
 
Per aquest motiu, es va encarregar la redacció d’aquest Pla d’igualtat i ara es presenta per la 
seva aprovació. 
 
Un cop aprovat aquest Pla s’haurà de registrar al Departament d’Ocupació i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya perquè en doni la conformitat. 
 
El Sr. Joan Amat Domènech regidor de Governació remarca la necessitat d’aprovar aquest Pla 
d’igualtat. Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de 
CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP. 
 
 

 

 

3- URBANISME. 
 

3.1- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 

DALT. 

 

La Secretària de la Corporació procedeix a la lectura del dictamen. 
 
Per part de l’arquitecte Sr. Joan Miró Miret s’ha presentat el projecte d’Urbanització del carrer 
de Dalt, segons encàrrec realitzat el passat mes de setembre de 2015.  
Aquest projecte preveu continuar el projecte, ja finalitzat, de les obres de millora del Casc antic 
i així consolidar l’espai urbà històric del municipi. Preveu la renovació de la pavimentació, el 
clavegueram i part de la xarxa d’aigua i soterrament de les instal·lacions de xarxes de serveis 
que creuen el carrer. 
El pressupost del projecte executiu és de 265.115,34 €. 
 
Es preveu finançar-lo amb subvenció de la Diputació de Barcelona. S’ha demanat un canvi de 
destí de 244.661,49 € per aquestes obres, que es consideren prioritàries. També s’ha previst 
finançar una part amb contribucions  especials. Amb això podria estar coberta la totalitat de 
l’obra preveient una baixa en l’adjudicació.  
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Vist el contingut del projecte, la comissió d’Urbanisme va dictaminar favorablement l’aprovació 
inicial del mateix. 
 
Explica la Sra. Mercè Villar Pausas, regidora d’Urbanisme, que amb aquest projecte es preveu 
continuar amb el projecte del Casc antic. S’utilitza el mateix tipus de paviments, carrers sense 
voreres, els mateixos tipus de llums, en la xarxa d’aigua renovació d’escomeses i eliminació 
d’encreuaments. 
El pressupost és de 265.115,34 € i es preveu una execució de 6 mesos. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-CP, dient que s’abstindrà  en aquest 
tema, no perquè estigui en contra de que es faci l’obra del carrer de Dalt, sinó per les 
mancances. Considera que s’hauria d’urbanitzar el passatge Segarrés i també s’hauria 
d’aprofitar per millorar el tram de la paret de l’habitatge de la Plaça de la Font núm. 1. Res 
d’això es contempla en el projecte. 
Tampoc està d’acord amb que s’utilitzi la subvenció de la pista per finançar aquest projecte.  
 
S’abstindrà en el vot i demana que es contempli el Passatge Segarrés i la paret de la casa  de 
la Plaça de la Font núm. 1. 
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU dient que també s’abstindran en la 
votació, troba que s’hauria d’aprofitar per fer també el tram de davant del Celler Cooperatiu que 
no s’ha fet amb les obres del Casc antic i seria una manera de completar-ho. 
 
Tampoc està d’acord amb el tema del finançament. Que s’utilitzin els diners de la pista per les 
obres del carrer no ho troba correcte, hores d’ara ja es tindria un equipament fet.  
Estan a favor de que es faci el carrer de Dalt però no d’aquesta manera. També pensa que en 
comparació amb el casc antic aquest  projecte és molt car.  
 
Intervé l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que no és la primera ni la 
última vegada que es modifica un projecte, o es canvia de destí una subvenció. L’equip de 
govern anterior de CiU i PSC també va modificar el projecte de la Plaça de l’Església. 
 
Contestant directament al Sr. Joan Iniesta Zarza quan diu que la pista és un equipament per 
tothom, dir que la pista és un equipament que utilitza una part de veïns, no tothom fa esport, i 
per contra el carrer de Dalt és un carrer obert i d’accés a tothom.  
 
En quan al passatge Segarrés, està a l’altre banda i aquesta actuació és al carrer de Dalt, ara 
mateix no és una prioritat, no obstant en pren nota.  
 
Referent als diners, ara ja s’ha de demanar les subvencions per Xarxa 2016-2019, per tant les 
subvencions ja atorgades s’han d’utilitzar.  
 
Del tema de la pista no es tanquen en banda, sinó que és un tema per estudiar altres criteris i 
versions.  
 
Finalment es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 6 vots a favor, 5 d’EPM-E, 1 d’ERC-AM 
i 5 abstencions 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del 
vespre (21.00 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 
 
 
 
 


