
                                       
                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2017 

 
 

 
 
La Granada el dia 6 d’abril de 2017 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- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. JOAN INIESTA ZARZA 

AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT. 
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. Joan Iniesta Zarza de data 3 d’abril, regidor d’aquest 
Ajuntament pel grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP), mitjançant el qual formalitzava la seva renúncia voluntària al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament, càrrec que ocupa des que va prendre possessió el dia 13 de 
juny de 2015 després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.  
 
Atès l’establert a l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
així com a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral 
General. 
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució 
de càrrecs representatius locals. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 5 vots d’Entesa pel Progrés 
Municipal-Entesa (EPM-E), 4 vots de Convergència i Unió (CiU), 1 vot d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i 1 vot del partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP),  ACORDA: 
 



 
 
 
 
Primer:  Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament 
presentada pel Sr. Joan Iniesta Zarza del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de Progrés (PSC-CP). 
 
Segon:  Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central per què trameti la 
credencial al Sr. Jordà Jaime Ortiz, següent a la llista dels que varen concórrer a les 
darreres eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. 
 
Tercer:  Notificar-ho als interessats.  
 
 
L’Alcalde-President dóna la paraula al Sr. Joan Iniesta Zarza.  
 
Pren la paraula el Sr. Joan Iniesta Zarza, dient que la motivació de la seva renúncia és 
perquè ja fa molts anys que es dedica a la política municipal, concretament trenta-tres 
anys, ho trobarà a faltar però també pensa que ho tenia que fer. També ha de donar pas al 
Jordà i així tindrà dos anys per anar-se preparant i veient el funcionament de l’Ajuntament. 
 
Vol agrair a tot el personal de la casa per la seva tasca i col·laboració que ha fet més fàcil 
la feina de regidor. 
Agrair també a tots els granadencs i granadenques i a tots vosaltres - dirigint-se als 
membres del consistori -  tot i que hem tingut discrepàncies, però això és la política.  
Res més, gràcies a tots i totes i molta sort.  
 
Seguidament el Sr. Jordi Miralles Piñero del grup d’ERC-AM, agraeix al Sr. Joan Iniesta 
Zarza la tasca feta i li desitja molta sort en la seva nova etapa.  
 
Després pren la paraula el Sr. Joan Cols Canals del grup de CiU, dient que considera que 
els vuit anys que han estat junts han anat molt bé, sempre ha tingut bona predisposició per 
tot. Agrair-li la feina feta i la seva aportació a l’Ajuntament i molta sort.  
 
Finalment l’Alcalde-President també li agraeix la seva tasca de tots aquests anys com a 
regidor. Han tingut les seves diferències polítiques dins d’aquesta casa, però també ha de 
dir que té un bon record de l’etapa que van compartir.  
Li desitja el millor i molta sort.  
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 
menys deu minuts del vespre (20.50 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que 
certifica.  
 
 
 


