
1 
 

                                                  
                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2016 
 

 
 
La Granada el dia 1 de febrer 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, 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). 
 
Es fa constar l’absència justificada de la Sra. Roser Marrugat Via d’Entesa pel Progrés 
Municipal-Entesa (EPM-E), que prèviament ha manifestat que s’incorporarà al Ple més tard. 
 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS 

ANTERIORS. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de les actes de les dues sessions del dia 1 de desembre 
de 2015 (extraordinària i ordinària) i del dia 16 de desembre de 2015, aquestes són aprovades 
per unanimitat. 

 

 

2- SANITAT I MEDI AMBIENT. 
 

2.1-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS DE CONDICIONS  PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER LES TEMPOR ADES D’ESTIU DELS 
ANYS 2016 I 2017. 

 
En absència de la regidora de Sanitat i Medi ambient, presenta aquest punt l’Alcalde-President 
Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
S’han redactat els Plecs de condicions per la contractació dels serveis de gestió de la piscina 
municipal per les temporades d’estiu 2016 i 2017. 
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En aquests plecs, com en anys anteriors es preveu l’adjudicació de manera conjunta dels 
serveis de control d’entrades, socorristes, monitoratge, controls sanitaris, neteja i servei de bar 
de la piscina municipal. 
 
En els plecs s’especifiquen els drets i deures de l’adjudicatari i s’hi preveu la negociació directa 
del servei de bar.  
 

La comissió va dictaminar favorablement l’aprovació i publicació d’aquests plecs. 
 

Explica l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez que els plecs que es presenten 
són similars als d’anys anteriors, únicament s’ha incrementat el preu a 21.000 € i la proposta és 
per dos anys, ja que l’equip de govern té intenció de canviar el sistema, fer altres coses.  
 
Intervé el portaveu del grup PSC-CP Sr. Joan Iniesta Zarza, dient que el seu vot serà a favor 
d’aquests plecs, però en el que no està d’acord és en el que l’Alcalde-President diu de fer altres 
coses i canviar el sistema, si és que es refereix a posar un bar tot l’any.  
Pensa que tal i com està el tema de bars i comerços al poble de la Granada, que se n’han 
tancat uns quants darrerament com el Toc de vermut, el Casal, el supermercat màgic...etcètera, 
que l’Ajuntament obri un bar tot l’any a la zona de les piscines és fer competència deslleial als 
pocs establiments que hi ha. No ho troba gens correcte. 
 
L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta que ho tindran en compte. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents per 4 vots d’EPM-E, 4 
de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, l’aprovació del Plecs de condicions per la contractació 
dels serveis de gestió de la piscina municipal per les temporades d’estiu 2016 i 2017 i iniciar la 
licitació. 
 
 
 

3- URBANISME. 

 
3.1- ACCEPTACIÓ DE SÒL PER VIAL PÚBLIC.  
 
Presenta aquest punt la regidora d’Urbanisme la Sra. Mercè Villar Pausas. 
 
Per part de l’empresa “Agrupació de Viticultors Artesanals, S.L.” es va demanar ampliació de 
l’activitat d’elaboració de cava i embotellament de vins. 
 
Aquesta ampliació ha portat implícita llicència d’obres i cessió de sòl per vial públic. 
 
En data 30 d’octubre de 2015 per part del Sr. Josep Puigmartí Pena, en representació de 
BANKIA, S.A., propietària del sòl, s’ha presentat l’acta de cessió del sòl, lliure de carregues i 
gravàmens, a favor de l’Ajuntament per tal de destinar-lo a vial públic. Els metres que cedeixen 
són 419,71 m² segons memòria i plànols aportats. 
 
La comissió va dictaminar favorablement l’acceptació d’aquests 419,71 m² de sòl per vial 
públic.  
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza intervé dient que es tracte del Maset del Lleó. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents per 4 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-
CP, l’acceptació d’aquests 419,71 m² de sòl per vial públic. És procedirà a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat i a l’inventari de bens municipal. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió del Ple la regidora Sra. Roser Marrugat Via d’EPM-E. 
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3.2- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA AL RECURS 135/201 3 DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.  
 
Segueix amb aquest punt la regidora d’Urbanisme la Sra. Mercè Villar Pausas. 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 
tercera, ha dictat Sentència núm. 756 declarant Nul de Ple Dret l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 27 d’octubre de 2009, pel qual es va aprovar definitivament l’Estudi de Detall de 
reajustament de les alineacions del Camí de la Plana, entre el c/Dr. Flèming i el c/Progrés. 
 
Amb aquest expedient l’Ajuntament de la Granada va preveure ajustar les alineacions de les 
edificacions números 3 ,5 ,7 i 9 del Camí de la Plana a la realitat física existent. L’amplada del 
vial es manté de 10 metres de manera que els ajustos són imperceptibles. 
 
Això no comporta cap efecte sobre la funcionalitat de la vialitat pública, ni sobre propietat 
privada, sinó que el mínim desplaçament afecte la part del Camí de la Plana i la part posterior 
qualificada de zona verda.  
Tot i amb això, i a petició del recurrent, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara 
nul l’acord de Ple de 27 d’octubre de 2009, dient que es limita a ajustar les alineacions a la 
realitat física existent, i no a complir el reajustament de les construccions.  
 
Per tot l’exposat la comissió d’Urbanisme va dictaminar:  
 
Primer:  Que el Ple de la Corporació es doni per assabentat del contingut de la Sentència núm. 
756 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de Contenciós-Administratiu.  
 
Segon:  Declarar la nul·litat de la modificació de l’Estudi de Detall de reajustament de les 
alineacions del Camí de la Plana, aprovat per acord de Ple de 27 d’octubre de 2009.  
 
Tercer:  Publicar anunci al BOPB i al DOGC.  
 
Quart:  Comunicar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el responsable de 
l’execució de la sentència serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Granada.  
 
Intervé l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que s’haurà d’explicar el 
tema als veïns afectats, des de l’Ajuntament s’intentarà arreglar-ho possiblement a través del 
POUM, però ara mateix l’Ajuntament ha de fer el què la sentència obliga.  
 
Després d’això el Ple per unanimitat es dóna per assabentat del contingut de la Sentència.  
 
 
 

4- HISENDA. 
 

4.1- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’ANY 201 6. 
 
Presenta aquest punt l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
Manifesta abans que res, que aquest pressupost general per aquest any 2016 s’haurà de 
modificar en el moment en que es tanqui definitivament el tema de les antenes i en que 
s’atorguin les subvencions per inversions de Xarxa Diputació. 
 
El Sr. Alcalde-President fa un resum, primer que tot dels ingressos més destacats com són l’IBI, 
les taxes, transferències corrents i de capital, amb un total d’ 1.868.298,71 €. 
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Després destaca algunes despeses en el capítol 1, s’ha incrementat un 1% que és el que ha 
aprovat l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel personal.  
 
En el tema de subministres és pràcticament igual que l’any passat, pot ser que baixi el tema 
dels combustibles per la baixada del gasoil.  
 

Es preveu realitzar unes festes de primavera i tardor, per potenciar les festes més populars, al 
marge de les dues festes emblemàtiques que tenim que són la Festa Major i la Festa del Most.  
 

Es preveuen increments en els serveis de manteniment i neteja de les vies públiques i s’obren 
partides per temes urbanístics de POUM i UA2. 
 

Es destinen força diners a temes de servies socials i atencions benèfiques. 
 

En quan a inversions destacar el que ja s’ha dit de les vies públiques i es preveu l’arranjament 
del carrer de Dalt, que es finançarà amb 150.000 € del traspàs de subvenció de la Diputació de 
Barcelona i un 10% en Contribucions Especials. 
 

Destaca també que s’incrementa la subvenció a l’AMPA pels llibres de l’escola, s’arreglaran els 
aspersors  del camp de futbol i també es comprarà un carro de reciclatge de brossa.  
Amb tot això el total serà igualment d’ 1.868.298,71 €. 
 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-CP, dient que aquest pressupost 
representa un 4% aproximadament del de l’any passat, uns 70.000 €.  
És un pressupost fluix i ja es veurà com anirà quan s’acabi el tema de les antenes.  
 

En referència al c/de Dalt hi falten ingressos, tot i que no està d’acord en destinar-hi els 
150.000 € de la pista. No n’hi ha prou amb els 19.000 € de contribucions especials. 
El Sr. Alcalde-President diu que la diferència es farà amb fons propis. 
 
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González dient que l’Impost de béns immobles (contribució 
urbana) s’ha incrementat en 50.000 €, que ell pensa que s’haurien d’haver retornat als veïns. 
 

Veu que no han tret el tema de la teleassistència, el grup d’EPM-E sempre ho reivindicava i ara 
resulta que també ho han pressupostat. 
 

Dirigint-se al Sr. Jordi Miralles Piñero d’ERC-AM, li diu que en el seu programa deien que 
traurien  la taxa dels guals i no l’han tret. 
 

En quan al c/de Dalt, considera que no és just destinar-hi uns diners que beneficiaven a tot el 
poble i ara només beneficiaran a uns quants.  
 

Continua manifestant el seu desacord amb altres temes com el POUM, i el desglossament en 
la partida de la pobresa energètica en que ells ja sempre hi varen intervenir. 
 
 
Després d’aquestes intervencions, contesta el Sr. Alcalde-President, per al·lusions, referent al 
tema de la pista diu que l’equip de govern no hi està d’acord i per tant tenen dret a sol·licitar un 
canvi de destí de la subvenció, cadascú té les seves prioritats. 
 

El tema dels costos del POUM, segons va parlar amb els arquitectes, els canvis demanats 
importen uns 25.000 €, la resta forma part encara de l’aprovació provisional. De totes maneres 
també dir que quan estigui tot acabat es sabrà el cost real.  
 

En referència al tema de la teleassistència s’ha de valorar. És un pagament simbòlic de 8 
€/mes. Les coses gratuïtes no es valoren tant i si realment hi ha algú que aquest pagament li 
suposa un problema i no pot assumir-lo, des de Serveis Socials es concedeixen ajuts. 
S’ha de veure com evoluciona el pressupost i llavors valorarem.   
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El tema dels guals és problemàtic perquè un gual és un dret per l’interessat. Encara que no es 
disposi de grua es pot trucar al mossos d’esquadra per tal que sancionin al cotxe que hagi 
aparcat davant del gual. Sempre és una manera dissuasòria perquè s’aparqui respectant els 
guals, sinó seria un caos general. 
 
Intervé, per al·lusió, el Sr. Jordi Miralles Piñero d’ERC-AM, dient-li al Sr. Miguel Angel Sanz 
González que el què ha dit és un programa per a quatre anys i ell no està a l’equip de govern, 
únicament respecta els pactes fets, i no és el mateix estar al govern que no estar-hi. 
 
El Sr. Miguel Angel Sanz González li contesta que per ell és com si estigués a dins de l’equip 
de govern a efectes de vots i acords.  
 
El Sr. Jordi Miralles Piñero contesta que és qüestió de no posar traves a les rodes per tal de 
garantir un bon funcionament. 
 
L’Alcalde-President diu que l’aprovació del pressupost es pot fer igual des de l’oposició que des 
de l’equip de govern, dependrà de que agradi la proposta o no.  
 
Després de debatre una estona més sobre el mateix, finalment l’Alcalde-President sotmet el 
Pressupost general per l’any 2016 a votació i s’aprova per 6 vots a favor, 5 d’EPM-E i 1 d’ERC-
AM i 5 en contra, 4 de CiU i 1 del PSC-CP, amb l’adopció dels següents acord: 
 
 
Primer:  Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per l'exercici 2016 i el seu 
estat consolidat, d'acord amb l'annex adjunt. 
 
Segon:  Aprovar, així mateix, les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Tercer:  Aprovar la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari i laboral segons detall. 
 
A) Personal Funcionari   Núm. Places                           Grup 
 
1- Secretari-Interventor    1      A 
2- Subescala Auxiliar    1      D 
3- Subescala Subaltern (vacant)  1      E 
4- Arquitecte interí    1                                       A 
 
 
B) Personal Laboral 
 
Encarregat brigada                1 
Operari brigada     2 
Peó brigada     1 
Neteja      2 
Auxiliar Administratiu    3 
Llar d'infants                                        6 
Auxiliar menjador llar d'infants                             1    
 
 
Quart:  Sotmetre aquest pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal a 
informació pública per un termini de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes d'examen i presentació de 
possibles reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 150 -1 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 
 
Cinquè:  Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves bases d'execució i la 
plantilla de personal, sense necessitat d'adoptar-se un nou acord, si durant l'esmentat termini 
d'informació pública no es presenta cap reclamació. 
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Sisè:  Publicar al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el resum per capítols de l'esmentat 
pressupost, així com la plantilla de personal, una vegada definitivament aprovats, en 
compliment del que determina l'article 150-3 de la LRHL. 
 
Setè:  Remetre una còpia de tot l'expedient, definitivament aprovat, a la Generalitat de 
Catalunya i a l'Administració de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 150-4 de la LRHL. 
 

 

5- MOCIONS (si n’hi ha). 

 
5.1- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE L’EXERCICI DE LA 
SOBIRANIA FISCAL.  
 
El Sr. Jordi Miralles Piñero d’ERC-AM, procedeix a la lectura de la moció.  
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli interessat 
de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que 
pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la 
sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més 
pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat 
amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran 
quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot 
mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels 
països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes 
europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els Ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una 
solució definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que 
actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència 
Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi 
a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència 
Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.  
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que 
ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de 
Municipis per la Independència o l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. De fet, des 
d’aquestes entitats, l’ACM i l’AMI, s’ha volgut evidenciar recentment la voluntat d’ampliar i 
consolidar la dimensió de la campanya iniciada fa uns mesos per tal que el món municipal 
exerceixi la sobirania fiscal, i ha iniciat la campanya “Paguem a Catalunya”. 
 
Per tots aquests motius, i després de les comissions informatives celebrades amb anterioritat a 
la celebració del Ple del dia 1 de febrer de 2016, s’han introduït unes esmenes al redactat 
originari de la moció, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer:  Demanar al president amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin 
conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que hagi 
d’efectuar l’Ajuntament de la Granada corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, sempre i quan hi hagi l’habilitació legal que ho 
permeti i salvaguardant la responsabilitat dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament de la 
Granada en el moment de la seva aplicació pràctica. 
 
Segon:  Adreçar a aquells ciutadans o empreses de la Granada que vulguin acollir-se a aquesta 
pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema 
per tal que puguin exercir la sobirania fiscal. 
 
Tercer:  Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar 
treballant coordinadament amb les associacions municipalistes de Catalunya per la 
consolidació de la hisenda pròpia. 
 
Quart:  Notificar el present acord a l'Associació de Municipis per la Independència i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que votarà en contra de la moció, hi ha adjunt un informe 
de Secretaria-Intervenció on es plantegen uns dubtes referents a la legalitat de la proposta i ell 
personalment no vol fer cap il·legalitat. Li diu al Sr. Jordi Miralles Piñero que va estar a favor 
d’incrementar taxes i impostos al municipi i ara presenta aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que el grup de CiU està d’acord amb la moció amb les 
esmenes que s’han introduït. Votaran a favor de l’esmentada moció.  
 
L’Alcalde-President manifesta que EPM-E també votaran a favor de la moció. Estan d’acord 
amb l’esmena feta ja que consideren que Catalunya ha iniciat un procés i ha de tirar endavant. 
 
El Sr. Richar Martin Vidal diu que troba molt noble el que diu el regidor d’ERC-AM, però ell creu 
més en el polític de quilòmetre zero, en l’escrit parla del nostre poble, les polítiques petites es 
fan al poble i abans de prendre decisions, que ha presentat al seu programa i que la gent l’ha 
votat per això i després no ho fa, diu una cosa i en fa un altre, la gent el jutjarà a ell. 
 
Després d’això, s’aprova la moció per 10 vots a favor, 5 d’EPM-E, 4 de CiU i 1 d’ERC-AM i 1 
vot en contra del PSC-CP. 
 
 

 

6- INFORMES REGIDORIES. 
 

REGIDORIA DE CULTURA.  
 
El regidor Sr. Joan Amat Domènech felicita als membres de la carrossa de carnaval pels seus 
èxits i l’esforç que fan per la festa.  
 

També informe que l’Ajuntament s’ha adherit a la pàgina FESCAT de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 

7- DECRETS D’ALCALDIA. 
 

Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 56 al 65 de 2015 i del 1 al 9 de 2016. 
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8- PRECS I PREGUNTES. 

 
� El Sr. Joan Iniesta Zarza reitera el seu prec de disposar de sala i armari. Pregunta 

directament al Sr. Alcalde-President. 
 

Contesta l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que no hi ha cap 
modificació. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza pregunta pel llistat dels regidors i dels grups municipals que 
surt al butlletí municipal en l’apartat d’horaris d’atenció al públic. No és lògic l’ordre en 
que surt posat el regidor d’ERC-AM, ja que l’ordre correcte ha de ser EPM-E,CiU, ERC-
AM i PSC-CP.   
 

El Sr. Joan Amat Domènech diu que és un error que ja ho esmenaran. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza comenta que a la pàgina web encara hi ha consta el Sr. Joan 
Solano Freixanet. S’hauria de rectificar. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que al fulletó de “La Granada recicla” hi ha un error en la 
ubicació del contenidor de roba, ja que està al c/Poeta Josep Mª Font i no al camí dels 
Aragonesos. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que en el últim butlletí municipal hi ha un error en el títol 
de l’escrit del grup d’ERC-AM s’ha posat el mateix títol que l’escrit del PSC-CP. 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza considera que els aparcaments quinzenals són problemàtics. 
S’hauria de mirar que fos anual i potser no hi hauria tants problemes.  
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza pregunta a la Secretària si la factura de la última comissió 
d’hisenda de Pintures Penedès és compatible amb el càrrec de regidora de 
l’Ajuntament.  
 

La Secretària contesta que desconeix la titularitat de l’empresa i que ja s’informarà.  
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González diu al Sr. Joan Amat Domènech que els comptes de 
la Festa Major i de la Festa del Most són poc aclaridors en quant als ingressos. 
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta per les obres de la Plaça de la Font; quin 
serà el seu cost. 
Contesta la regidora d’Obres i Serveis Sra. Mercè Villar Pausas dient que presentarà 
els comptes amb el final d’obra.  
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González també pregunta si les baranes de la Plaça de la 
Font estan dins la normativa. La Sra. Mercè Villar Pausas respon que sí.  

 
� El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta si a la Granada hi ha alguna ordenança 

que reguli les antenes parabòliques a les façanes. 
 

Respon la Sra. Mercè Villar Pausas dient que no n’hi ha cap.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent 
les 21.53 h i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 

 
 
 


