
                                                 

                
                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 
 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA DEL DIA  28 DE FEBRER DE 2017 

 
 
 
 

La Granada el dia 28 de febrer 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 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.  
 
Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde-President proposa introduir un punt a l’ordre del dia “4.1- 
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona”.  
El Ple ho accepta per unanimitat. 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR. 
 

 

Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de l’acta de la sessió del dia 27 de desembre de 2016 
aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

 

 

2- GOVERNACIÓ. 
 
2.1- APROVACIÓ CANVI DE TITULARITAT DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Explica aquest punt de l’orde del dia el regidor de Governació Sr. Joan Amat Domènech. 
 
Vist l'expedient instruït per procedir al canvi de titularitat de diversos nínxols del cementiri municipal 
de la Granada i havent estat exposat al públic durant el període de 8 dies, mitjançant anunci al 3 de 
Vuit i al tauler d'edictes de l'Ajuntament sense que s'hagi formulat cap reclamació ni observació, el Ple 
de la Corporació, per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP aprova 
el canvi de titularitat dels següents nínxols: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SOL·LICITANT  
DEL CANVI  DE  NOM 

NÚMERO 
NÍNXOL 

 
DEPARTAM. 

 
NOM PROPIETARI/ÀRIA 

S.R.P. 51 1r F.B.P. 

S.C.G.S. 52 5è J.G.CH. 

E.S.M. 42 5è J.S.H. 

C.G.G. 49 2n P.C.R. 

I.S.A. 9 5è J.S.F. 

F.H.M. 2 5è E.H.M. 

C.S.V. 54 1r J.S.V. 

G.C.V. 82 1r J.C.R. 

G.C.V. 83 1r J.C.R. 

G.C.V. 84 1r J.C.R. 

Mª S.B.A. 71 2n Mª G.V.G. 

J.V.R. 33 2n C.V.M. 

R.V.R. 14 5è J.R.P. 

 
 

 

3- URBANISME.  
 

 

3.1- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 763 REFERENT A LA UNITAT D’ACTUACIÓ 

NÚM. 2. 

 

Explica aquest punt de l’ordre del dia la regidora d’Urbanisme Sra. Mercè Villar Pausas. 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, secció tercera, ha 
dictat la Sentència núm. 763 referent al rotllo d’apel·lació núm. 112/2016 (A) del recurs ordinari 
444/16 del JCA 13 de Barcelona i que la seva part dispositiva, en resum, confirma la incorrecta 
execució de la Sentència ferma, anul·la l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de setembre 
de 2011 i revoca la pretensió de l’actora de que en la tramitació futura del POUM s’analitzi 
novament la sostenibilitat econòmica del polígon de la Unitat d’Actuació núm. 2. 
 
Dictaminat favorablement per la comissió d’Urbanisme, el Ple de la Corporació per unanimitat 
amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, aprova l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer:  El Ple de la Corporació es dona per assabentat del contingut de la Sentència núm. 763 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu. 
 
Segon:  El Ple de la Corporació accepta l’execució de la Sentència. El responsable de l’execució 
serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Granada.  
 
Tercer:  Manifestar que l’encàrrec de la modificació del projecte de Reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació núm. 2 es va portar a terme el passat mes de maig de 2016. 
 
Quart:  Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i als interessats. 
Publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
 

 
 

4- HISENDA. 
 
4.1- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 

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



 

 

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de febrer de 2017, va 
aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 amb una 
aportació per l’Ajuntament de la Granada de 76.145,84 €, essent 38.072,92 € per cada any. 
 
En la mateixa sessió va aprovar els Fons de prestació del Catàleg de serveis 2017 amb una 
aportació de 15.339,41 € per l’Ajuntament de la Granada a repartir entre activitats festives, 
benestar social i polítiques educatives.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del 
PSC-CP, acorda l’acceptació d’aquestes subvencions de la Diputació de Barcelona.   
 
 
 

4.2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ 2016 PRESENTAT PER 

L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. 

 

Segueix amb aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a aquest ens.  
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix  209.2 del text refós de la Llei reguladora de els hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
        Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016. 
 

Rebuts 744,39 € 

Liquidacions 19.849,53 € 

 

 

        Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016. 
 

Rebuts 138.731,28 € 

Liquidacions 17.844,80 € 

 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’Organisme de Gestió Tributària s’ha practicat correctament. 
 
Dictaminat favorablement per la comissió d’Hisenda, el Ple de la Corporació per unanimitat 
amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP aprova el Compte de Gestió 
Recaptatòria de 2016 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

 

 

4.3- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017. 

 

Presenta aquest punt de l’ordre del dia l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez. 
 
 
 
 



 
 
 
Manifesta el Sr. Alcalde-President que aquesta proposta és provisional i oberta ja que no s’han 
pressupostat els 800.00 € provinents de la venda del terreny de la zona de Telefònica, pendent 
d’arribar a un acord i poder consensuar el seu destí. S’haurà de fer via modificació. 
 
Presenta primer un resum dels ingressos per capítols i seguidament les despeses, amb un total 
d’1.961.864,10 € equilibrat. 
 
Manifesta que a nivell ordinari és similar al de l’any 2016 i destaca el capítol d’inversions on 
explica que es preveu la claveguera del Pla de Llorens, que ja fa temps que s’hi batalla, les 
reformes a l’edifici de la Casa de la Vila consistent amb la reformarà del garatge per encabir-hi 
els Serveis Socials i així descongestionar les oficines. També la previsió de les obres del c/de 
l’Estació, amb aportació important de Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona i 
finalment està prevista la compra d’una furgoneta per la brigada municipal ja que l’actual està 
molt deteriorada.  
 
Demana l’aprovació d’aquest pressupost i anar treballant amb calma. 
 
Remarca que en aquest pressupost es treu la quota de teleassistència que pagaven els usuaris 
del servei i que a partir d’ara assumirà l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza, portaveu del grup PSC-CP. Li comenta al Sr. Alcalde-
President que amb l’explicació ja li ha tret el dubte d’alguna partida com ara la de les reformes 
de la Casa de la Vila. 
Pregunta pels 11.000 € que es pressuposten per la llum del Pou de Cal Andraix.  
Contesta el Sr. Alcalde-President que es va decidir assumir aquesta partida de llum per tal de 
no tenir que imputar-la a les quotes dels usuaris. 
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza també diu que s’ha incrementat la partida de la Festa Major fins a 
61.000 €.  
Li contesta el Sr. Joan Amat Domènech dient que s’ha fet amb previsió de fer ball el dilluns. 
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que també s’ha incrementat força la partida d’estudis i treballs 
tècnics, li contesta el Sr. Alcalde-President dient que està previst iniciar els tràmits per 
contractar la redacció del projecte del c/de l’Estació i l’import es preveu elevat, a banda d’altres 
projectes. 
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza diu que hi troba a faltar altres coses, és provisional i light, però hauran 
d’esperar a parlar-ne quan quedi clar el tema dels 800.000 €.  
El seu vot serà d’abstenció.  
 
A continuació intervé el Sr. Joan Cols Canals, portaveu del grup de CiU, dient que realment és 
un pressupost obert, molt fluix i continuista. Considera que s’hi podria haver posat més 
inversions.  
Després s’haurà de fer modificacions de crèdit com l’any passat que ja van arribar als 500.000 
€. 
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González preguntant com es preveu finançar tot el carrer de 
l’Estació, hi ha 216.000 € i són unes obres que costaran gairebé un milió. 
 
El Sr. Alcalde-President contesta dient que es preveu aportar-hi una part de superàvit, una de 
crèdit i les contribucions especials. S’haurà de tenir en compte que també hi haurà baixa. 
 
Finalment el Sr. Joan Cols Canals diu que el vot del seu grup de CiU serà en contra.  
 
Intervé finalment el Sr. Jordi Miralles Piñero portaveu del grup d’ERC dient que votarà a favor 
del pressupost, per què tal i com s’ha dit, al ser obert es veurà dia a dia com va funcionant.  
 
 
 



 
 
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González dient que creu que els 800.000 € haurien d’estar ja a 
dins el pressupost. 
 
El Sr. Alcalde-President es reitera en que és un tema que s’ha d’acordar abans. 
 
Té lloc en aquest moment un debat sobre el tema entre els Srs. Joan Cols Canals, Miguel 
Angel Sanz González, Diego Díez de los Ríos Sánchez i la Sra. Mercè Villar Pausas. 
 
Finalment intervé el Sr. Joan Iniesta Zarza dient que proposa fer entre tots una llista 
d’inversions i sotmetre-la a consulta popular, per veure que diu el poble. 
 
El Sr. Alcalde-President sotmet la proposta d’aprovació del pressupost per l’any 2017 a votació 
i per 6 vots a favor, 5 d’EPM i 1 d’ERC, 4 vots en contra de CiU i 1 abstenció de PSC-CP, 
s’acorda: 
 
Primer:  Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per l'exercici 2017 i el seu 
estat consolidat, d'acord amb l'annex adjunt. 
 
Segon:  Aprovar, així mateix, les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Tercer:  Aprovar la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari i laboral segons detall. 
 
A) Personal Funcionari   Núm. Places                           Grup 
 
Secretari-Interventor    1      A 
Subescala Auxiliar    1      D 
Subescala Subaltern (vacant)              1      E 
Arquitecte interí                1                                        A 
 
 
B) Personal Laboral 
 
Encarregat brigada                1 
Operari brigada     2 
Peó brigada     1 
Neteja      2 
Auxiliar Administratiu    3 
Llar d'infants                                        6 
Auxiliar menjador llar d'infants                            1    
Auxiliar Administratiu interí                                 1 
 
Quart:  Sotmetre aquest pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal a 
informació pública per un termini de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes d'examen i presentació de 
possibles reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 150 -1 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 
 
Cinquè:  Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves bases d'execució i la 
plantilla de personal, sense necessitat d'adoptar-se un nou acord, si durant l'esmentat termini 
d'informació pública no es presenta cap reclamació. 
 
Sisè:  Publicar al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el resum per capítols de l'esmentat 
pressupost, així com la plantilla de personal, una vegada definitivament aprovats, en 
compliment del que determina l'article 150-3 de la LRHL. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Setè:  Remetre una còpia de tot l'expedient, definitivament aprovat, a la Generalitat de 
Catalunya i a l'Administració de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 150-4 de la LRHL. 
 
 
 

5- MOCIONS (si n’hi ha).  
 
Presenta el Sr. Alcalde-President la moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  
 
 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 



 
 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.” 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU, 1 d’ERC-AM 
i 1 del PSC-CP, acorden:  
  
Primer:  Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.  
 
Segon:  Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.  
 
Tercer:  Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
Quart:  Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
El Sr. Joan Iniesta Zarza fa constar que ell vota a favor i manifesta que els fets passen cada dia 
superen les mocions. Anem a remolc de tot.  
 
 
 

6- DECRETS D’ALCALDIA.  
 
 
Per part de la Secretària de la Corporació es dóna compte de la relació de Decrets d’Alcaldia 
del número 82 al número 83 de 2016 i del número 1 al número 7 de 2017. 
 
RATIFICACIONS 

 
Es ratifica concretament el Decret d’Alcaldia núm. 2/2017 referent a la renúncia parcial de la 
subvenció FEDER 2007-2013 i es sol·licita la compensació final del projecte. 
 
 
 

7- INFORMES REGIDORIES. 
 
 
REGIDORIES D’URBANISME I D’OBRES I SERVEIS 

 

� La regidora Sra. Mercè Villar Pausas informa que la Diputació de Barcelona ha acceptat 
l’al·legació que l’Ajuntament va presentar al conveni per l’itinerari de vianants de la crta. de  
 



 
 
 

Santa Fe del Penedès i finalment serà la mateixa Diputació de Barcelona qui executarà 
l’expedient d’expropiació i l’Ajuntament tant sols haurà d’abonar els imports. 

 
� Informa també del curs i l’estat de les obres que s’estan realitzant al c/de Dalt.  

 
� També explica que la Diputació de Barcelona realitzarà un estudi sobre les fuites d’aigua a 

la Granada, dins el programa de Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 

REGIDORIA DE CULTURA 

 

 
� El regidor Sr. Joan Amat Domènech valora molt positivament la tasca que es fa a la 

Granada amb el tema dels refugiats i destaca el festival solidari que es va fer al Centre 
Cívic el dia passat dia18 de febrer. 

 
� També informa d’alguns dels actes que es faran a la Festa Major d’aquest any; el dissabte 

hi haurà trobada castellera, el diumenge ball amb l’orquestra Montgrins i el pregoner serà 
el Sr. Xavier Ciércoles Llusià. 

 
 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

 

 

� La regidora Sra. Roser Marrugat Via informa que properament es farà un curs per 
aprendre a fer funcionar el desfibril·lador que estarà instal·lat al camp de futbol, a personal 
del club de futbol i dos membres de la brigada municipal.  

 
 

ALCALDIA  

 

 

� L’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, diu que avui han tingut 
coneixement de la defunció del Sr. Agustí Font Mata, ex regidor d’aquest Ajuntament i la 
setmana passada la del Sr. Diego Torreño Franco, ex treballador de l’Ajuntament. Dóna el 
condol a les dues famílies per part del consistori.  
 

� Informe que la Diputació de Barcelona ha atorgat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
30.000 € per l’enjardinament de les dues rotondes de la C-15 de la Granada i dins del Pla 
de camins 45.000 € pel camí de la Carrerada entre Font-Rubí i la Granada, i 40.000 € pel 
camí de les Cabanyes a la Granada. Tot serà executat pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.  

 
� També s’ha atorgat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès dins el Programa operatiu 

FEDER 2014-2020, eixos 4 i 6 l’obra “Itinerari per vianants de la Granada a Santa Fe del 
Penedès” amb un import total de 135.765,64 €. L’obra també s’executa pel Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament hi haurà d’aportar una part.  

 
 

 
8- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
� El regidor Sr. Joan Iniesta Zarza, diu que referent a les proves de canvi de llums que es 

fan a l’Avinguda Catalunya, hi ha massa llum, els veïns queden enlluernats. 
 

Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que té raó, ja ho han vist, estan fent       
proves i baixaran la intensitat. 
 



 
 
 
 

� El Sr. Joan Iniesta Zarza manifesta que a l’última comissió d’Hisenda, un dels tres 
pressupostos que es van presentar per pintar la pista era del seu fill. Pregunta si seria un 
tema d’incompatibilitats. 

  
 Contesta la Secretària de la Corporació dient que van comentar-ho però que va considerar 
 que no era una situació familiar que pogués implicar un cas d’incompatibilitat. 
 
 
� El Sr. Joan Iniesta Zarza li pregunta a l’Alcalde-President què succeeix amb el POUM que 

sembla que s’ha estancat. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde-President dient que és un tema que vol consensuar i aprovar per 
 majoria. Hi estan treballant. 
 
 
� Segueix el Sr. Joan Iniesta Zarza presentant una sèrie de fotografies de diferents indrets 

del poble on es veu que hi ha espais que estan molt bruts. Té la sensació que no es cuida 
prou la via pública.  

 
 Contesta la Sra. Mercè Villar Pausas dient que sí que és un problema, la brigada municipal 
 es passa hores traient i recollint deixalles, però la gent no és conscient de res. És un tema 
 difícil de resoldre, per molt que es netegi l’endemà torna a estar brut. 
 
 
� El Sr. Miguel Angel Sanz González informa que a l’entrar a la pàgina web de l’Ajuntament, 

encara surt l’antiga, s’hauria d’eliminar i que al fer la cerca sortís directament la nova.  
 
 Contesta el Sr. Joan Amat Domènech dient que ho mirarà. 
 
 
� El Sr. Joan Cols Canals pregunta per la persona nova que hi ha a les oficines, com és que 

s’ha contractat algú. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que al reincorporar-se l’administrativa que estava 
de baixa de maternitat, ha demanat reducció de jornada i s’ha incorporat al departament 
d’Intervenció.  
S’ha considerat convenient i necessari la contractació d’aquesta persona per acumulació 
de tasques administratives. Forma part de la borsa de treball que es va crear per la 
contractació de personal auxiliar administratiu eventual.  
 
 

� Proposa el Sr. Joan Cols Canals referent als futurs projectes d’obres dels carrers que es 
faci un concurs d’idees. 

  
 La Sra. Mercè Villar Pausas diu que hi ha previst un concurs obert per la redacció dels 
 projectes, però un concurs d’idees de moment no ho tenen previst.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 10 
del vespre (22 h) i signa la present juntament amb la Secretària, que certifica. 
 
 
  
 
 

 

 



 


