
                                                                       

                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  
 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1ª CONVOCATÒRIA   
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017 

 

 

La Granada el dia 22 de desembre de 2017 essent  ¼ de 2 del migdia (13.15 h), a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió ordinària de 1ª convocatòria, 
presidida per l'Alcalde-President 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) i Sr. Jordà Jaime Ortiz del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP). 

Assistits per la Secretària de la Corporació Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  

Es fa constar l’absència justificada del Sr. Jordi Miralles Piñero d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). 

 
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 SESSI ONS ANTERIORS. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de les actes de la sessió ordinària del dia 30 
d’octubre i la sessió extraordinària del dia 22 de novembre, aquestes són aprovades per 
unanimitat dels assistents. 

 

 

2- HISENDA. 
 

2.1- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 2017. 

 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau, explicant que vist 
l’informe emès per la Secretària-Interventora referent a la proposta d’expedient de 
modificació de crèdit al pressupost, i que diu: 
 
“La Secretària-Interventora que subscriu, emet el present informe a la vista del 
desenvolupament de les operacions pressupostàries a finals d’any i per tal de determinar  



 

una imatge fidel de la situació comptable i cobrir les necessitats esdevingudes no 
previstes.  

L’Article 34 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, preveu que les modificacions de crèdit 
al pressupost es poden realitzar, entre d’altres, mitjançant suplements de crèdit. 

L’article 35 defineix els “Suplements de crèdit” com aquelles modificacions del Pressupost 
de despeses en les quals la determinació del crèdit previst resulta insuficient i no pot ser 
ampliat. 

Amb aquest expedient es preveu la tramitació de “suplements de crèdit” al pressupost 
finançat amb majors ingressos efectivament recaptats. 

 

3. SUPLEMENT CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS. 

DESPESES 

PARTIDA 
 

DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 

153.210.00 
 

MANTEN.VIES PÚBL. 30.000,00 € 3.000,00 € 33.000,00 € 

320.212.00 
 

MANT. ESCOLA/LLAR 8.000,00 € 600,00 € 8.600,00 € 

920.212.00 
 

MANT. EDIFIC.DIVERS 13.000,00 € 3.000,00 € 16.000,00 € 

929.212.00 
 

MANT. ALARMES 5.300,00 € 3.162,00 € 8.462,00 € 

150.213.00 
 

MANT. ASCENSORS 7.000,00 € 700,00 € 7.700,00 € 

920.220.00 
 

MATER. OFICINA 10.000,00 € 500,00 € 10.500,00 € 

920.220.04 
 

MENJADOR LLAR INF 9.000,00 € 1.800,00 € 10.800,00 € 

161.221.01 
 

IMPOSTOS AIGUA 5.500,00 € 1.100,00 € 6.600,00 € 

161.221.02 
 

E.E. POU CAL ANDR. 14.000,00 € 1.500,00 € 15.500,00 € 

150.221.03 
 

COMBUSTIB. VEHIC. 3.000,00 € 800,00 € 3.800,00 € 

326.221.03 
 

COMBUST. ESCOLA 3.000,00 € 1.800,00 € 4.800,00 € 

330.221.03 
 

COMBUST.CASAL AVIS 1.500,00 € 1.050,00 € 2.550,00 € 

150.221.04 
 

VESTUARI 1.500,00 € 150,00 € 1.650,00 € 

150.221.10 
 

PROD. NETEJA/CLOR 6.000,00 € 500,00 € 6.500,00 € 

150.227.02 
 

SERV.NETEJA EDIFIC 54.000,00 € 437,00 € 54.437,02 € 

920.227.99 
 

COMPENSAC.SERV.V 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 

241.470 
 

FOMENT OCUPACIÓ 38.072,92 € 6.675,08 € 44.748,00 € 

334.480.07 
 

APROPA’T DIVERS. 3.000,00 € 1.230,37 € 4.230,37 € 

153.610.00 
 

MILLORA VIES PÚBL. 12.000,00 € 1.420,61 € 13.420,61 € 

  225.872,92 € 
 

29.925,08 € 255.798,00 € 

 

INGRÉS 

PARTIDA 
 

DENOMINACIÓ PREVISIÓ DRETS NETS IMPORT 

399.00 
 

IMPREVISTOS 15.000,00 € 46.547,20 € 29.925,08 € 

  15.000,00 € 46.547,20 € 29.925,08 € 



 
 

 

 

Per tot l’exposat, s’informa: 

Primer:   La legislació aplicable als expedients de modificació de crèdit està constituïda pel 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 500/90 de 20 d’abril.  

Segon:  A judici de la Secretària-Interventora que subscriu, la proposta presentada en 
aquest expedient s’adequa al contingut de la normativa.  

Tercer:  El quòrum necessari per l’acord aprovatori d’aquest expedient és de majoria 
simple, d’acord amb les previsions de l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.” 

 

Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU dient que al ser un tema més 
que res administratiu per tancar el pressupost, s’abstindran en la votació. 

Sotmesa la proposta de la modificació de crèdit al pressupost 2017 a votació, s’aprova per 
5 vots a favor d’EPM-E i 5 abstencions, 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 

 

3- MOCIONS.  

Presenta l’Alcalde-President la següent moció:  

 
A) ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A L A CONSOLIDACIÓ, 
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ 
ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL.  

 
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 
 
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i 
entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que 
no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.  
 
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i 
de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar 
el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de 
la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a 
la cohesió social del país.  
 
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics 
que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i 
d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o 
condicions individuals.  
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:  
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i 
posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a la 
societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.  



 
 
 
 
 
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, 
han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de 
convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i 
han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La 
llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes 
capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han 
permès poder exercir la ciutadania de ple dret.  
 
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva 
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les 
opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives 
que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la concreció.  
 
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per 
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les 
Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-
escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 
60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots 
els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i 
de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.  
 
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model 
educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels 
infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la 
participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la 
diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model 
educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar 
oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les 
llengües d’ús normal a la societat.  
 
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest 
model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha 
mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context 
de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els 
agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva 
professionalitat.  
 
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la 
darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de 
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir 
la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un 
dels puntals del model educatiu català.  
 
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística 
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat 
dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per 
això, les entitats que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci 
seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, 
protegir-lo i contribuir-ne a la millora.  
 



 
 
 
 
 
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i millorar el 
model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya treballen 
en corresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema 
educatiu de qualitat. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat dels assistents amb 5 vots 
d’EPM-E, 4 de CiU i 1 del PSC-CP l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer:  Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i millora del 
model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model educatiu català i a la 
seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió social sense 
separar els infants per la seva llengua d’origen,  rebutjant també les acusacions 
d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola catalana. 

Segon:  Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d’una 
cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals. 

Tercer: Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.  

 

4- DECRETS D’ALCALDIA.  
 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets 
d’Alcaldia del número 65 al número 73 de l’any 2017. 
 
 
 
5- INFORMES REGIDORIES. 
 
 

No n’hi ha cap.  
 

 

6- PRECS I PREGUNTES. 

 
� El Sr. Jordà Jaime Ortiz pregunta què ha passat que no hi ha llums de Nadal al poble.  

La Sra. Mercè Villar Pausas contesta que s’han trobat amb què estan quasi totes 
espatllades i a última hora no s’han pogut reparar ni comprar. S’hauria de fer una 
inversió important per poder-ne posar més. 

 
� El Sr. Jordà Jaime Ortiz felicita als veïns de la Granada per l’alta participació en les 

eleccions celebrades ahir 21 de desembre del Parlament de Catalunya. 

 
� El Sr. Jordà Jaime Ortiz diu que li ha estat complicat poder assistir al Ple en horari de 

matí, prega que es facin sempre en horari de vespre.  



 
 

 

� El Sr. Jordà Jaime Ortiz demana que l’any 2018 s’inverteixi en la compra de 
contenidors d’escombraries ja que n’hi ha que estan molt malament. També considera 
que s’hauria de revisar la distribució ja que pensa que està força malament. 

 
� El Sr. Jordà Jaime Ortiz aprofita per felicitar les festes de Nadal a tothom. 

 
� El Sr. Miguel Angel Sanz González també presenta queixa pel tema de les llums de 

Nadal. El tema del concurs de façanes és a part. Considera que és una llàstima que el 
poble no estigui il·luminat aquests dies. 

S’enceta un debat sobre aquest tema entre el Sr. Miguel Angel Sanz González i la 
Sra. Mercè Villar Pausas. 

Intervé el Sr. Joan Cols Canals preguntant si s’ha demanat pressupost per il·luminar 
els carrers a alguna empresa especialitzada. 

Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que no ho han fet. Pren nota per millorar el 
tema de cara l’any que ve i posar pressupost també per la compra de llum.  

 
� El Sr. Joan Cols Canals felicita també per l’alta participació en les eleccions al 

Parlament de Catalunya celebrades ahir. 

 
� El Sr. Joan Cols Canals pregunta si l’edifici que s’està construint al c/de Dalt compleix 

normativa, ja que l’impacta visual és molt fort.  

Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que compleixen la normativa.  

El Sr. Joan Cols Canals demana que es vigilin els acabats i el color de la façana per 
tal que no impacti més. 

 
� L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez diu que prendran nota de 

totes les observacions a l’hora de fer el pressupost.  

 
� L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez agraeix a tots els veïns la 

participació d’ahir en les eleccions al Parlament de Catalunya.  

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President felicita les festes de Nadal i 
desitja un bon any 2018 a tothom. xeca la sessió essent 2/4 de 2 del migdia (13.30 h) i 
signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 

 


