
                                                                   

                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 2 DE MAIG DE 2017 

 

 

La Granada el dia 2 de maig 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 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 còpies de les actes de les sessions del dia 28 de febrer, 
29 de març i 6 d’abril de 2017, aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents. 

 

 

2- GOVERNACIÓ. 
 
 

2.1- APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA PELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT. 

 

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

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, estableix que els ens locals han d’elaborar un Codi de conducta pels seus càrrecs 
electes que desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei. 

Aquest codi estableix els principis ètics i les normes de conducta i bon govern que han de 
servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.  

 



 

Es presenta, per la seva aprovació el model de Codi de conducta pels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de la Granada, d’acord amb el model redactat per la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya.  

Intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU preguntant si realment s’han 
llegit el codi i concretament l’apartat on parla del conflicte d’interessos i els recorda el tema 
tractat en l’últim Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents amb 5 vots d’EPM-
E, 4 de CiU i 1 del PSC-CP. 

 
 
3- HISENDA. 
 
 

3.1- APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT. 

 

Presenta aquest punt el Sr. Jordi Capellades Palau, regidor d’Hisenda. 

Per part de la Secretària municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a 
l’aprovació inicial de l’inventari general de béns de l’Ajuntament. 

D'acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els ens locals 
han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini 
públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliari. 

D’acord amb l’article 222.3 correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació de l’inventari. 

Per tot això, i amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda, el Ple de la 
Corporació per unanimitat dels assistents amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU i 1 del PSC-CP, 
aprova l’adopció del següent ACORD: 

Primer:  Aprovar inicialment l’inventari general de béns i drets de la corporació formulat per 
la Secretària, que incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes 
autònoms, societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.  

Segon:  Sotmetre a informació pública per un termini (mínim de 20 dies) l’inventari general  
de béns i drets. 

Tercer:  Entendre elevada a definitiva l’aprovació de l’inventari general de béns i drets si no 
es presenten al·legacions en el termini d’informació pública. 

Quart:  Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

Cinquè:  Procedir a la inscripció en el Registre de la propietat dels béns i drets que no 
figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
 
3.2- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS. 

 

 

Segueix amb aquest punt de l’ordre del dia Sr. Jordi Capellades Palau. 



 

La Diputació de Barcelona, en sessió de Junta de Govern de 30 de març de 2017 va 
aprovar el Programa complementari d’escolarització en primera infància pel curs 2016-
2017, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

Dins d’aquest programa s’ha concedit a l’Ajuntament de la Granada una subvenció de 
3.054,07 euros. 

Dictaminat favorablement per la comissió d’Hisenda, el Ple de la Corporació per unanimitat 
dels assistents amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU i 1 del PSC-CP, acorda l’acceptació 
d’aquesta subvenció.  

 

 

4- CULTURA.  
 
 

4.1- PROPOSTA DE REGULACIÓ DELS HORARIS DE FESTES I ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE. 

 

El regidor de Cultura Sr. Joan Amat Domènech explica que arrel de la problemàtica que 
van tenir l’any passat pels horaris de la Festa del Most, es va proposar en la comissió de 
Cultura  regularitzar concretament els horaris dels actes a l’aire lliure, els dies de la Festa 
Major i de la Festa del Most, a banda d’algun altre excepcional que pogués sorgir.  
 
El Sr. Joan Amat Domènech remarca que evidentment s’aplicarà sempre la normativa 
marcada per la Generalitat de Catalunya en la seva regulació d’horaris d’activitats i 
espectacles públics. 
 
El resum de la proposta és el següent: 
 

HORARIS EXCEPCIONALS CONCERTS/FESTES/REBETLLES A L' AIRE LLIURE 

 

DIA LLOC  HORARI FINALITZACIÓ  

DIJOUS FESTA MAJOR ZONA ESPORTIVA 04:00:00 

DIVENDRES FESTA MAJOR ZONA ESPORTIVA 06:00:00 

DISSABTE FESTA MAJOR ZONA ESPORTIVA 06:00:00 

FESTA DEL MOST PISTA POLISPORTIVA 05:00:00 

 
 
Així mateix s'aplicarà a qualsevol activitat de caràcter musical celebrada a la via pública la 
limitació disposada en la normativa respecte als 90 dBA, així com l'horari general de les 
02.00 hores, en activitats realitzades per entitats ciutadanes o de veïns i que compten amb 
la corresponent autorització. 
Excepcionalment, les actuacions musicals que se celebren en nuclis no residencials, com 
ara al polígon Industrial, i amb autorització expressa, es podrà prorrogar l'horari com a molt 
fins les 04.00h. 
 
Intervé el Sr. Jordà Jaime Ortiz, portaveu del grup PSC-CP dient que referent al tema dels 
polígons s’hauria de controlar i que aquestes festes no afectin a les empreses, ja que n’hi 
ha que fan horari nocturn. 
 
El Sr. Joan Amat Domènech contesta que es tindrà en compte. També diu que el tema 
s’ha tractat concretament amb l’entitat amb la què l’any passat van haver-hi problemes. 
 



 
 
Finalment es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents amb 5 
vots d’EPM-E, 4 de CiU i 1 del PSC-CP.  
 
 
5- DECRETS D’ALCALDIA.  
 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets 
d’Alcaldia del número 8 al número 24 de 2017. 
 
 
RATIFICACIONS 

 
Es ratifica concretament el Decret d’Alcaldia núm. 23/2017 referent a l’aprovació inicial de 
l’informe tècnic valorat per les obres a realitzar per ajustar les alineacions dels habitatges 
unifamiliars del camí de la Plana números 3,5,7, i 9 de la Granada a les fixades en l’estudi de 
detall de 28-7-2000. 
 
 
 

6- MOCIONS (si n’hi ha).  
 
 
1- MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS. 

 
Presenta la moció l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius 
d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita 
severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una gestió 
pressupostària responsable. 

Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el 
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous 
ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi afegeix que, 
en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens 
locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles. 

El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a les 
finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en 
detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès 
el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat pressupostària, 
es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més 
convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats. 

Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb 5 vots d’EPM-E, 4 
de CiU i 1 del PSC-CP acorda l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer:  Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat 
perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el 
seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol 
iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb 
l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords 
adoptats en aquest sentit per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 



 

 

Segon : Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la 
tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la 
seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder 
realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en 
relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria 
sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional 
setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en quant a la condició que la despesa executada 
l’any 2018 hagi d’estar compromesa l’any 2017, podent-se comprometre i executar la 
despesa durant els any 2017 i 2018.  

Tercer:  Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la FEMP. 

 
 
7- INFORMES REGIDORIES. 
 
 
REGIDORIA DE CULTURA  
 
- El Sr. Joan Amat Domènech felicita a totes les entitats i persones que han col·laborat 

amb les activitats de l’Abril Cultural.  
 

- Felicita al grup de les patinadores grans que van quedar primeres en el campionat 
comarcal de grups de show de patinatge artístic. 

 
- Continuant amb les informacions referents a la Festa Major informa que dissabte 

vindrà l’orquestra Estelada i el dilluns l’orquestra Girasol. 
 

- També informa que l’antiga pàgina web ja ha estat donada de baixa.  
 

 
 
 
8- PRECS I PREGUNTES. 

 

- El regidor Sr. Jordà Jaime Ortiz pregunta si la nova senyalització d’aparcament que 
s’ha fet al c/de l’Estació funciona bé. Vol saber quina opinió tenen. 

     Contesta el Sr. Alcalde-President dient que encara fa poc temps per valorar-ho, va a 
dies,  però sí que s’ha descongestionat aquell tram de vehicles i ara es pot circular 
millor. Els mossos d’esquadra també van fent la seva tasca. 

 
- El regidor Sr. Jordà Jaime Ortiz també pregunta pel tema de la seguretat ciutadana, li 

consta que s’ha presentat algun escrit per un grup de veïns del tram baix del c/de 
l’Estació. Vol saber com està el tema. 

Contesta el Sr. Alcalde dient que amb el tema de seguretat ciutadana ja fa temps que 
s’hi treballa molt, conjuntament amb els mossos d’esquadra. 

Referent a l’escrit dels veïns, diu que no tracten només un tema, sinó molts i s’està 
preparant la resposta. Segurament els cridaran per fer una reunió.  



 

 

 
- El Sr. Joan Cols Canals pregunta què ha passat amb l’últim butlletí municipal, sembla 

ser que hi ha hagut algun carrer a on no s’ha repartit.  

Contesta el Sr. Joan Amat Domènech dient que la persona que el repartia normalment 
ha plegat i la persona que ho ha fet aquest cop es veu que no ho ha fet prou bé. 
Intentaran buscar alguna alternativa i que no torni a succeir. 

 
- El Sr. Joan Cols Canals pregunta si s’ha fet alguna cosa pel tema del Vijazz que es fa 

a Vilafranca del Penedès i que enguany torna a coincidir amb els dies de la Festa 
Major de la Granada. 

Contesta el Sr. Jordi Capellades Palau dient que no s’ha fet res, s’ha parlat amb algú 
de Vilafranca però no oficialment. Creu que el què s’ha de fer és potenciar la Festa 
Major de la Granada. 

El Sr. Joan Cols Canals diu que s’ha de fer una queixa formal a l’Ajuntament de 
Vilafranca, al Banc de Sabadell, a la premsa...etcètera. Se’ls hi ha de fer saber que no 
hi estan d’acord. La Festa Major de la Granada sempre s’ha fet el segon cap de 
setmana de juliol.  

Intervé l’Alcalde-President dient que és difícil fer-los canviar la data del Vijazz, és una 
festa amb molta envergadura per la comarca, no obstant, recull la proposta del Sr. 
Joan Cols Canals per fer una queixa als organitzadors.  

 

Després d’aquest debat sobre les dates del Vijazz i la Festa Major, l’Alcalde-President 
aixeca la sessió essent les 9 del vespre (21 h) i signa la present juntament amb la 
Secretària que certifica.  

 

 

 

 

 


