
                                                    
                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2016 

 
 
 
 
La Granada el dia 26 de juliol de 2016 essent 2/4 de 9 del vespre (20.30 h), a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió ordinària de 1ª convocatòria, presidida per 
l'Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa 
(EPM-E), assisteixen a la mateixa el Tinent d’Alcalde Sr. Joan Amat Domènech d’Entesa pel 
Progrés Municipal-Entesa (EPM-E) i els Regidors/es Sra. Mercè Villar Pausas, Sr. Jordi 
Capellades Palau, Roser Marrugat Via d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), Sr. 
Joan Cols Canals, Sr. Miguel Angel Sanz González, Sra. Beatriz Casillas Moreno de 
Convergència i Unió (CiU), i Sr. Joan Iniesta Zarza del partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC-CP). 
 
Es fa constar l’absència justificada del Sr. Richard Martin Vidal de Convergència i Unió (CiU) i 
del Sr. Jordi Miralles Piñero d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). 
 
Assistits per la Secretària de la Corporació Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
Abans de començar la sessió el Sr. Alcalde-President  proposa treure el punt de l’ordre del dia 
3.1-Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21 per la prestació del servei d’escola bressol i 
afegir un punt nou a Hisenda 3.2- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres d’Urbanització del c/de Dalt. 
S’accepten les propostes.  
 
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 24 i 30 de maig 
de 2016 aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents. 
 
 
 

2- GOVERNACIÓ. 
 

2.1- APROVACIÓ XIFRES PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A  DATA 1 DE GENER DE 
2016. 
 

Explica el regidor Sr. Joan Amat Domènech que vistes les xifres del Padró municipal 
d'habitants a 1 de gener de 2016 presentades com a resultat  d'haver fet els tràmits pertinents 
d'actualització de dades  i que són: 



 
 
 
Homes:  1.064                         Dones:   1.027                               Total:  2.091     
          
Dictaminat favorablement per la Comissió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 
assistents, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), 3 vots de 
Convergència i Unió (CiU), i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP), aprova les xifres de Padró municipal d’habitants a 1-1-2016. 
 
 
 
 
2.2.- PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2017. 
 
 
El regidor Sr. Joan Amat Domènech explica que, havent-se publicat per part de la Generalitat 
de Catalunya l’Ordre de festes locals per l’any 2017 i essent que el Decret 177/1980 de 3 
d’octubre preveu que les dues festes locals dels municipis han d’estar proposades pels 
municipis respectius i mitjançant acord de Ple.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés 
Municipal-Entesa (EPM-E), 3 vots de Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), aprova que les festes locals de la Granada 
per l’any 2017 siguin els dies: 

- Dilluns 10 de juliol de 2017 (Festa Major de la Granada). 

- Dimecres 30 d’agost de 2017 (Festa Major de Vilafranca del Penedès). 

 

 

3- HISENDA. 
 

 
3.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2015 . 
 
 
El regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau explica el següent punt de l’ordre del dia.  
 
La Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 6 de juliol de 2016 per tal d’informar els 
Comptes Generals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2015, tot això d’acord amb 
els articles 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Després d’haver quedat informat favorablement, els comptes varen ser exposats al públic 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense que contra els 
mateixos s’hi hagi presentat cap tipus d’al·legació ni reclamació. 
 
Havent-se dictaminat favorablement aquests Comptes d’acord amb els articles 208 a 212 del 
RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, la instrucció de comptabilitat local i altres disposicions concordants, el Ple de 
la Corporació per unanimitat dels assistents, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa 
(EPM-E), 3 vots de Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés (PSC-CP), acorda: 
 
Primer:  Aprovar els Comptes Generals d’aquest Ajuntament de l’exercici 2015. 
 
Segon:  Trametre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Delegació del Govern de Catalunya per a la seva 
fiscalització externa. 
 
 



 
 
 
3.2- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIV A DE L’EXPEDIENT 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL C/DE DALT. 
 
 
Segueix el Sr. Jordi Capellades Palau explicant que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada 
el 24 de maig de 2016, va aprovar inicialment l’expedient per la imposició i ordenació de 
contribució especials per les obres d’Urbanització del carrer de Dalt. 
L’expedient ha estat exposat al públic mitjançant edicte publicat al BOPB, DOGC i perfil del 
contractant de l’Ajuntament. Dins el període d’exposició pública s’han presentat dues 
al·legacions: 
 
1. Al·legació presentada pel titular de la finca del c/de Dalt s/n, referent a discrepància en els 
metres de la finca. 
 
2. Al·legació presentada pels titulars de la finca del c/de Dalt s/n, referent a les parts 
proporcionals de metres aplicades a cadascun dels tres titulars. 
 
Mitjançant informe emès pel tècnic redactor del projecte, es proposa estimar les dues 
al·legacions i procedir a les esmenes pertinents. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 5 vots d’Entesa 
pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E), 3 vots de Convergència i Unió (CiU) i 1 vot del partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), acorda: 
 
Primer:  Estimar les dues al·legacions presentades, en base als motius exposats en informe 
tècnic, el contingut del qual es donarà compte als interessats.  
 
Segon:  Aprovar definitivament l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials 
per les obres d’Urbanització del c/de Dalt.  
 
Tercer:  Aprovar la relació definitiva de subjectes passius, els càlculs i repartiment de quotes, 
sense perjudici del que resulti del cost efectiu d’execució de les obres un cop realitzades, en 
que es procedirà a fer la liquidació i acreditació definitives. 
 
 
 

4- MOCIONS (si n’hi ha). 
 

No n’hi ha cap. 
 

 

5- INFORMES REGIDORIES. 

 

REGIDORIA D’ESPORTS 

 
El regidor Sr. Joan Amat Domènech informa que el dissabte va tenir lloc la 3ª cursa solidària 
nocturna a favor del Banc d’aliments. Va tenir una alta participació, més de 300 persones. 
 
 

REGIDORIA DE CULTURA 

 

El regidor Sr. Joan Amat Domènech comenta que un cop celebrada la Festa Major, tot i que hi 
ha coses a canviar o millorar, el balanç final creu que és bo.  



 
 
 
Fa un agraïment a tots els col·laboradors, entitats, particulars i personal de l’Ajuntament.  
 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 

 

La regidora Sra. Mercè Villar Pausas informa que hi ha quatre persones més treballant a la 
brigada municipal. Estan donant suport en les feines de manteniment i neteja dels carrers i 
places. 
També informa que s’ha demanat a la constructora GISA que faci alguna reparació en llums i 
jardineria del nucli antic.  
 
 

ALCALDIA 

 
Informa l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez que s’ha arribat a un acord 
amb la Diputació de Barcelona per l’execució del projecte d’itinerari de vianants a la carretera 
de Santa Fe del Penedès.  
El projecte té un cost de 261.627,34 €, dels quals la Diputació de Barcelona n’assumirà un 63% 
i l’Ajuntament un 37%.  
En cas de baixa en la licitació, es repercutirà sobre el 37% de l’aportació municipal. 
Tenen previst iniciar les obres el 1r trimestre de 2017.  
 
 

 

6- DECRETS D’ALCALDIA. 

 

Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 32 bis al número 50 de 2016. 
 
 
 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza fa una valoració general positiva de la Festa Major, però com 
a tema negatiu destaca l’empalmada. Ha anat degenerant i ara considera que potencia 
l’incivisme, l’excés d’alcohol, etcètera. Considera que s’ha de buscar una alternativa.  
 
El Sr. Joan Amat Domènech, regidor de Cultura, li dóna la raó i també considera que 
s’ha de replantejar el tema de l’empalmada.  
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que les branques dels arbres de l’Avinguda Catalunya 
estan molt llargues.  

 
 La Sra. Mercè Villar Pausas diu que precisament demà toca fer aquell tram de carrer 
 per tallar-les. 
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza també informa que hi ha dues fonts que no funcionen, una de 
la Plaça de la Torre i la del costat de l’Ajuntament. 

 

 La Sra. Mercè Villar Pausas diu que en una hi ha una averia i a l’altre si van detectar 
 metalls. 



 
 
 
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza - dirigint-se a l’Alcalde -  li diu que concretament el 19 de maig 
els va cridar a una reunió per parlar del tema del destí dels 850.000 € de Futureco  

Bioscience SA. Els va dir que consensuarien entre tots les propostes.  

La sorpresa és quan fa quinze dies, a la Granada TV, surt una entrevista del Sr. 
Alcalde on el tema que parla és concretament sobre invertir en un centre de dia i ho diu  
com un tema tancat. Per tant, ni s’ha parlat amb ells ni s’ha consensuat res. 
 
L’article 6 del Reglament dels mitjans de comunicació diu que els responsables dels 
mitjans de comunicació elaboraran una proposta pels temps i espais de participació i 
accés dels regidors i grups. Fins ara al grup del PSC-CP no els hi ha arribat cap 
proposta.  
 
El Sr. Joan Amat Domènech diu que és un tema que tenen previst d’activar al 
setembre.  
 
Intervé l’Alcalde-President dient que ells tampoc els hi han presentat cap proposta i les 
coses s’han d’anar treballant, no hi ha res fet, únicament es treballa el tema. S’ha de 
valorar el que és millor per la Granada. 
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que no està d’acord amb fer el centre de dia i tampoc ho 
està amb el pavelló que proposen a la zona esportiva. Aposta per fer l’escola des de 
l’Ajuntament. Es podrien deixar els diners a la Generalitat de Catalunya i ja els 
tornarien.  
 
L’Alcalde-President diu que evidentment l’escola és una prioritat, però l’ha de fer la 
Generalitat de Catalunya que és a qui li correspon i no l’Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient també que pel seu grup l’escola és una prioritat i 
creu que el preu de quatre milions es pot rebaixar. Ja es va mirar de fer un projecte no 
tant costos, hi ha pobles que ho fan i automàticament l’escola antiga torna al municipi.  
 
 

� El Sr. Joan Cols Canals, li pregunta a la regidora Sra. Mercè Villar Pausas si les quatre 
persones que col·laboren amb les tasques de la brigada municipal són del Pla 
d’ocupació.  

 
 Li contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que són del Pla d’ocupació de la 
 Diputació de Barcelona, per una durada de sis mesos.  
 
 

� El Sr. Joan Cols Canals proposa posar una grua per minusvàlids a la piscina municipal. 
 
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González li pregunta al Sr. Joan Amat Domènech com és que 
el dissabte de la Festa Major no es va fer el rai d’aventura.  
 
Contesta el Sr. Joan Amat Domènech dient que només s’hi van inscriure dos grups i es 
necessita un mínim de 4. S’han d’anar variant les activitats. 

 

 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González informa que al c/Dr. Cuscó hi ha un solc que es va 
tapar només amb sorra. S’hauria d’arreglar bé.  

 
 



 
 

 
� El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta si ja s’ha fet el projecte de l’itinerari per 

vianants a la carretera de Santa Fe. 

 

El Sr. Alcalde-President diu que encara no, però li han dit que es faria aviat. 

 

 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González pregunta pel tema del Reglament de Comunicació i 
el Sr. Alcalde-President li respon el mateix que se li ha dit abans al Sr. Joan Iniesta 
Zarza, es preveu activar-ho el mes de setembre.  

 
 

� El Sr. Miguel Angel Sanz González, igual que al Ple anterior diu que s’estan fent els 
Plens cada dos mesos en lloc de mensuals.  
Hi ha diferents comentaris entre ell i el Sr. Alcalde-President sobre aquest tema. 
 
  

  
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¼ de deu 
del vespre (21.15 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica. 

 
 

 


