
                                                                   

                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 
 

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

 

 

La Granada el dia 22 de desembre de 2017 essent  2/4 d’1 del migdia (12.30 h), a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió extraordinària urgent 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), Sr. Jordi Miralles Piñero d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM) 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.  

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- RATIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT.  

 
El Ple de la Corporació per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 vots de CiU, 1 vot d’ERC-
AM i 1 vot del PSC-CP, ratifica la convocatòria de la sessió extraordinària urgent. 

 

 

2- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ  I APROVACIÓ DEFINITIVA D E LA MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2018.   

 

La Secretària llegeix la proposta presentada per l’Alcaldia i que literalment diu: 

“Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció i que textualment diu: 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, va aprovar 
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2018 i següents. 



 

 

Dins el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació per part del Sr. Joan Cols 
Canals, en representació del grup de CiU, grup que va votar en contra de la proposta 
presentada.  

En l’al·legació presentada manifesten la seva disconformitat en l’increment de la taxa de 
l’aigua i proposen que les pèrdues siguin assumides per l’Ajuntament. 

Des d’aquesta Secretaria es posa de manifest que l’article 24 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals diu que l’import de les taxes per la prestació dels serveis públics locals, 
no pot excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei o activitats de què es 
tracti.  

Concretament en l’estudi econòmic de les tarifes d’aigua per l’any 2018 es posa de 
manifest el dèficit que suposa el servei de subministrament d’aigua a la Granada.  

L’any 2017, aquest Ajuntament per tal de no tenir que incrementar les tarifes d’aigua als 
veïns, va assumir els costos de l’energia elèctrica del Pou de Cal Andraix, la qual cosa ha 
suposat un import total de 15.500 € per aquest any 2017.  

Per l’any 2018, es preveu assumir la mateixa despesa per tal de pal·liar el dèficit i no 
repercutir-lo en les tarifes.  

En quan a les pèrdues d’aigua de les quals també parla el Sr. Joan Cols Canals, 
manifestar que el passat 18 de setembre de 2017 es va aprovar el projecte “Renovació de 
la xarxa d’abastament d’aigua als trams del c/de l’Estació i c/de les Eres” amb un import de 
131.733,24 euros, així doncs, ja fa temps que s’hi està treballant. 

Per tant, per tot l’exposat es considera viable la proposta inicial presentada.” 

Es proposa la desestimació de l’al·legació presentada i l’aprovació definitiva de les 
Ordenances Fiscals per l’any 2018.”   

 
Intervé el portaveu del grup de CiU, Sr. Joan Cols Canals ratificant-se en el mateix que va 
dir en la sessió de l’aprovació inicial. Estan en contra de l’increment de la taxa d’aigua, 
consideren que l’Ajuntament s’ha de fer càrrec del dèficit i que no n’hi ha prou en pagar la 
llum del pou de Cal Andraix ni amb les obres que es preveuen fer. 

El grup de CiU votarà en contra de la proposta. Li demana al portaveu del grup d’ERC-AM 
que reconsideri la seva postura. 

Intervé el portaveu del grup del PSC-CP Sr. Jordà Jaime Ortiz manifestant el mateix que 
també va dir en el Ple de l’aprovació inicial. Es podia haver invertit els diners de la compra 
del local en reparacions d’aigua. També votarà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Alcalde-President contestant a les intervencions anteriors i dient que fa més 
de deu anys que hi ha fuites d’aigües a la xarxa, si més no documentades, i mai en 
aquests deu anys els governs de CiU i PSC-CP ho van contemplar en els pressupostos i 
van incrementar les tarifes fins un 10%. Ara estem parlant d’un increment d’un 2%, per tant 
molt inferior, i l’impacte és insignificant. 

L’any passat ja no es van incrementar tarifes i es va decidir que l’Ajuntament assumís la 
llum del pou de Cal Andraix, que tal i com s’ha dit puja 15.500 €. S’han de buscar solucions 
per l’arranjament de la xarxa i és el que s’està fent.  

 



 

 

 

Intervé el portaveu del grup d’ERC-AM Sr. Jordi Miralles Piñero ratificant-se en el què ja va 
dir en l’aprovació inicial i que ara, el que fa deu anys que està passant, ho ha d’assumir tot 
aquest Ajuntament. L’increment del 2% és insignificant a les tarifes.  

El grup d’ERC-AM votarà a favor de la proposta.  

Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació s’aprova per 6 vots a favor, 5 d’EPM-E i 1 d’ERC-
AM i 5 en contra, 4 de CiU i 1 del PSC- CP.   

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent la 
una del migdia (13 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 

 


