
                                                                   
                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

La Granada el dia 4 d’octubre de 2017 essent 2/4 de 2 del migdia (13.30 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, Beatriz Casillas Moreno 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 dels regidors Sr. Miguel Angel Sanz González i Sr. Richard 
Martin Vidal de Convergència i Unió (CiU) i 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 còpies de les actes de les sessions del dia 28 de juny i 26 de 
juliol de 2017, aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents. 

 

 
2- GOVERNACIÓ. 
 

2.1- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2018. 

 

Presenta aquest punt el Sr. Joan Amat Domènech regidor de Governació i Cultura. 
 

Havent-se publicat per part de la Generalitat de Catalunya l’Ordre de festes laborals per l’any 
2018, la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de les 
festes locals.  

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.  

Dictaminat favorablement per la Comissió de Governació, el Ple de la Corporació per 
unanimitat del assistents, amb 5 vots d’EPM-E, 2 de CiU, i 1 del PSC-CP, acorda que les 
festes locals de la Granada per l’any 2018 siguin els següents dies: 

 



 

 
- Dilluns 9 de juliol de 2018 (Festa Major de la Granada). 

- Divendres 31 d’agost de 2018 (Festa Major de Vilafranca del Penedès). 

 
 
2.2- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA 

PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L’ALT PENEDÈS. 

 

Segueix amb la presentació d’aquest tema el Sr. Joan Amat Domènech regidor de 
Governació. 
Aquest conveni, aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, preveu una gestió compartida 
del servei ampliant la zona d’actuació dels serveis interurbans de forma coordinada a tots els 
municipis de l’Alt Penedès.  
Es regulen les tarifes i s’actualitzen les mateixes. 
 
Intervé el portaveu del grup de CiU, Sr. Joan Cols Canals dient que està d’acord que 
d’aquesta manera els diferents taxis poden prestar servei coordinat a tots els municipis de l’Alt 
Penedès. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat del assistents, amb 5 vots d’EPM-E, 2 
de CiU, i 1 del PSC-CP. 
 
 

 

 

3- HISENDA. 
 

3.1- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDIT AL PRESSUPOST 2017. 
 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. Fa l’explicació la 
Secretària-Interventora Sra. Carme Jounou Torrent. 
 
L’informe emès per  Secretaria-Intervenció referent a la proposta d’expedient de modificació 
de crèdit, diu: 
 
“La Secretària-Interventora que subscriu emet el present informe a la vista del 
desenvolupament de les operacions pressupostàries i per tal de determinar una imatge fidel 
de la situació comptable i per tal de cobrir 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: 

- Crèdits extraordinaris. 
- Suplements de crèdit. 
- Transferències de crèdit. 
- Generació de crèdit per ingressos. 

 
Amb aquest expedient es preveu la tramitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb majors ingressos i transferència de crèdit entre partides. 

 

1. CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS. 

INGRÉS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ INGRÉS 

761.05 DIPUTACIÓ BCN SUB.PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 16.222,37 € 



 

DESPESA 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

321.637 INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 16.222,37 € 

 

2. CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS. 

DESPESA 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

330.627.00 COMPRA RUC 5.904,80 € 

330.625.02 VITRINA CENTRE CÍVIC 2.620,86 € 

330.629.00 TELÓ ESCENARI CENTRE CÍVIC 8.942,97 € 

230.625.03 MOBILIARI SERVEIS SOCIALS 2.500,00 € 

  19.968,63 € 

 

INGRÉS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ PREVISIÓ DRETS NETS IMPORT 
461.00 DIPUT.ACTIVITATS 40.000 € 82.197,01 € 19.968,63 € 

 
 
3. SUPLEMENT CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS. 

DESPESES 

PARTIDA DENOMINACIÓ DOTACIÓ AUGMENT TOTAL 
920.203.00 ARREND.MAQUI 2.200 € 1.000 € 3.200 € 

1531.210.01 REPAR.ENLLUM 5.000 € 1.000 € 6.000 € 

334.212.03 MANTENIM. C.C 5.000 € 2.000 € 7.000 € 

920.215.00 MOBIL. I ESTRIS 1.000 € 1.000 € 2.000 € 

337.480.01 JUVENTUT 4.000 € 1.400 € 5.400 € 

1531.610.00 MILLORA VIES P. 12.000 € 8.000 € 20.000 € 

342.623.00 MILL.PISCINA 6.000 € 8.656,48 € 14.656,48 € 

150.623.01 MAQU.BRIGADA 1.700 € 2.026,80 € 3.726,80 € 

150.632.00 REFOR.C.VILA 29.499,55 € 1.110,58 € 30.610,13 € 

  66.399,55 € 26.193,86 € 92.593,41 € 

 

INGRÉS 

PARTIDA DENOMINACIÓ PREVISIÓ DRETS NETS IMPORT 
113.01 I.B.I 585.000 € 635.085,58 € 26.193,86 € 

 
 

4. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES. 

L’article 40.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril diu que “transferència de crèdit” és 
aquella modificació del Pressupost de despeses, que sense alterar la quantia total del  



 

 

pressupost, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb 
diferent vinculació jurídica.  

En aquest expedient es preveu el traspàs d’imports restants en partides ja executades i 
transferir-los a partides amb necessitats d’ampliar import. 

 

PARTIDES EXECUTADES I AMB IMPORTS RESTA. 

920.622.00  c/de Dalt. 

IMPORT OBLIGACIONS RECONEGUDES  RESTEN 

201.702,19 € 199.130,94 € 2.571,25 € 

 

L’import de 2.571,25 € es transfereix a la partida 1531.610.00 de Millora Vies Públiques. 

L’altra partida és: 

920.624.00 Compra vehicle. 

IMPORT OBLIGACIONS REC ONEGUDES RESTEN 

20.000 € 18.422,37 € 1.577,63 € 

 

L’import de 1.577,63 € serà transferit a la partida 150.214.00 de reparació de vehicles. 

 
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.”  

 
Dictaminat favorablement per la Comissió d’Hisenda el Ple de la Corporació aprova per 
unanimitat del assistents, amb 5 vots d’EPM-E, 2 de CiU, i 1 del PSC-CP la modificació de 
crèdit al Pressupost 2017.  
 

 

4- MOCIONS (si n’hi ha).  
 
A) MOCIÓ QUE PRESENTEN L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I L’ASSOCIACIÓ 

DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 

 

L’Alcalde-President procedeix a la lectura de la següent moció.  
  
 

 



 

 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud 
cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Granada ACORDA:  

Primer:   Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern 
de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

Segon:  Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 
Catalunya.  

Tercer:  Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

Quart:  Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a 
un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos 
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre 
municipi. 

Cinquè:  Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va 
voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes 
requisades. 

Sisè:  Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 

Setè: Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

Intervé el Sr. Jordà Jaime Ortiz, portaveu del PSC-CP dient que el seu grup no està d’acord 
amb les càrregues i els fets violents que varen tenir lloc el diumenge per part de la policia i ho 
condemnen rotundament. Però aquesta moció parla d’un referèndum no pactat i ells això 
tampoc ho aproven. Consideren que s’hauria de fer el referèndum pactat legalment, per tant 
s’abstindran en la votació. Es reitera en la repulsa a la càrrega policial i recolzament als ferits.  

Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU dient que el seu grup hi està 
totalment d’acord, encara hauria de ser més contundent. Aquells fets van fer saltar totes les 
directrius dels drets humans, les imatges esgarrifoses de les càrregues policals contra veïns 
dels nostres pobles totalment violentes i injustificades han commocionat tot el món. Les 
declaracions del senyor que va parlar ahir al vespre per la televisió encara van encendre més 
el foc.  

El grup de CiU votarà a favor. 

Intervé el Sr. Alcalde-President dient que el grup d’EPM-E està totalment a favor. 

El Ple de l’Ajuntament aprova la present moció per 7 vots a favor, 5 vots d’EPM-E, 2 de CiU i 
1 abstenció del PSC-CP. 



 

 

 

Aprofita el Sr. Alcalde-President per felicitar al poble de la Granada que ha estat a l’alçada, 
van anar a votar 1.094 persones d’un cens de 1.545. Van votar pacíficament i amb llibertat. 
Tant de bo hagués estat un referèndum pactat, però no és el cas i estan davant un mur tancat 
a banda. Creu que ara el poble català està en condicions de donar un pas endavant.  

 

 
 

5- DECRETS D’ALCALDIA.  
 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 39 al número 59 de l’any 2017. 
 
 
6- INFORMES REGIDORIES. 
 
 

REGIDORIES DE CULTURA , JOVENTUT I ESPORT 
 
El regidor Sr. Joan Amat Domènec informa: 
 
� Que el dia 21 d’octubre tindrà lloc la 15ª Caminada la Granada-Montserrat. 

 
� Que aquest any els actes de la Festa del Most seran els dies 7,8,11 i 12 d’octubre. 

Entre totes les entitats culturals del poble es va acordar que a partir del proper any ja no 
es farà cap acte el dia 12 d’octubre i es concentraran tots els actes els dies abans. 

 
� Aprofita per felicitar a totes les entitats del poble per la seva col·laboració en el 

referèndum el dia 1 d’octubre.  
 
 
 
7- PRECS I PREGUNTES. 

 

� El regidor Sr. Jordà Jaime Ortiz comenta al Sr. Joan Amat Domènech que a l’últim butlletí 
encara sortia el nom de l’exregidor  Sr. Joan Iniesta Zarza  

El Sr. Joan Amat Domènech li contesta que ja s’ha arreglat i li demana disculpes.  

 
� El regidor Sr. Jordà Jaime Ortiz pregunta com està el tema de la seguretat ciutadana. 

� L’Alcalde-President contesta dient que precisament ahir tenien una reunió amb DGAIA 
(Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) però la van ajornar  per la 
vaga/aturada del dia 3 i encara no els hi han fixat cap altre dia. Va lent.  

 
� El regidor Sr. Jordà Jaime Ortiz diu que continuen havent queixes amb l’enllumenat 

públic.  

La Sra. Mercè Villar Pausas diu que ja hi estan treballant. 

 
� El Sr. Joan Cols Canals pregunta com està el Reglament de Seguretat Ciutadana.  

El Sr. Joan Amat Domènech diu que hi estan treballant.  



 

 

 

� El Sr. Joan Cols Canals comenta el tema del Vijazz, diu que l’any que ve continuarà 
coincidint amb la Festa Major de la Granada, i això ja veu que no es podrà canviar. 
Pregunta si ho han previst. 

El Sr. Joan Amat Domènech contesta dient que el què s’ha de fer és potenciar més la 
nostra Festa Major.  

El Sr. Joan Cols Canals proposa que vinguin grups més bons el dia de l’empalmada.  

 

� Segueix el Sr. Joan Cols Canals dient que es queixa de les errades de l’últim butlletí. En 
l’agenda surt la marxa de torxes i no surt res de la festa de l’11 de setembre, com per 
exemple la botifarrada que es va fer. També referent a la Festa del Most diu que es fa de 
l’11 al 15 d’octubre. Aquestes dates són totalment errònies.  

El Sr. Joan Amat Domènech demana disculpes i diu que s’intentarà millorar.  

 

� El Sr. Joan Cols Canals diu que està totalment d’acord en que no es faci res el dia 12 
d’octubre a partir de l’any que ve.  

 

� La Sra. Beatriz Casillas Moreno pregunta quan serà la reunió amb la DGAIA (Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). 

L’Alcalde-President diu que els han de trucar.  

 

L’Alcalde-President abans de tancar la sessió vol donar el condol en nom de tot el consistori 
a la família del Sr. Julià Vives Vives, que havia estat regidor d’aquest Ajuntament i Jutge de 
Pau de la Granada.  

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent 2/4 de 
3 de la tarda (14.30h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


