
                                                                   

                    AJUNTAMENT DE LA GRANADA  

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

La Granada el dia 30 d’octubre 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), 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- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSI ONS ANTERIORS. 

 
Tenint els Srs/Sres. Regidors/es còpia de les actes de la sessió ordinària del dia 4 
d’octubre i de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2017, aquestes són 
aprovades per unanimitat dels assistents. 

 

 

2- GOVERNACIÓ. 
 

2.1- PROPOSTA D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES I DEL SERVEI 

DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPS I COMARQUES. 

 

Presenta aquest punt el regidor Sr. Joan Amat Domènech.  
 
El passat mes d’agost la companyia amb la qual l’Ajuntament té contractada la pòlissa de 
responsabilitat civil va manifestar la seva voluntat de rescissió de la pòlissa a partir del 
proper 1-12-2017. 

 



 

 

Arrel d’això, s’ha estat valorant des de l’equip de govern, juntament amb Secretaria les 
diferents possibilitats d’assegurances. 

Finalment s’ha considerat l’opció més adient per l’Ajuntament l’adhesió als acords marc de 
serveis d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, entitats 
aquestes que proposen models d’assegurances totalment especialitzades i dissenyades 
per les necessitats del món local.  

Des del punt de vista econòmic les propostes presentades no suposen cap increment de 
preus i garanteixen una estabilitat futura i beneficiosa pels Ajuntaments.  

Per tot l’exposat i dictaminat favorablement per la comissió de Governació, el Ple de la 
Corporació aprova amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU,1d’ERC-AM i 1 del PSC-CP la següent 
proposta:  

“PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LA GRANADA D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC 

DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ 

D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

(CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) 

 

ATÈS 

LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
 

I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici 
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la 
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de 
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, 
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el 
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es 
licitava el dit contracte. 
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les 
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent 
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que 
adopti l’acord d’adjudicació, segons: 

� Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, 
S.A. de Seguros y Reaseguros. 

� Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros. 
� Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 
� Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 

Sucursal en España. 
� Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la 

mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
� Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal 

en España. 

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a 
les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior. 



 

 

V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és 
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta 
de normativa de contractació . 
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 
14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació. 

LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 

VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en sessió de 21 
d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de 
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens 
locals de Catalunya. 
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves 
proposicions. 
IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la 
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord 
d’adjudicació. 
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa 
FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació 
de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens 
locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 
14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació. 
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord 
amb les següents. 

S’ACORDA 

Primer:  Que l’Ajuntament de la Granada s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a 
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 

Segon:  Que l’Ajuntament de la Granada s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a 
continuació s’indiquen:   

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, per un import de  2.751,09 euros. 

 



 

 

Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal 
en España, per un import de 2.082,51 euros. 

Tercer:  Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de 
Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 

Cinquè:  Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 
155-159, 08015 de Barcelona).” 

 

 

 

3- HISENDA. 
 
3.1- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2018. 

 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Jordi Capellades Palau.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RGL 2/2004 de 5 de 
març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals resulta necessària a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003 General Tributària, ja que 
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
En relació amb les taxes que es preveuen modificar en aquest expedient, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme el que preveu l’article 24.2 de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
La proposta de modificació de quotes per l’any 2018 que es presenta és la següent: 
 
 
 

     ORDENANÇA NÚM. 23 DE TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA    
 PISCINA MUNICIPAL.  
 

Abonaments                             

  

Abonaments per temporada residents a la Granada 

           Adults............................................................................................... 

           Infants (5 a 14 anys)........................................................................ 

Abonaments per temporada no residents a la Granada 

          Adults................................................................................................ 

          Infants  (5 a 14 anys)........................................................................ 

 

Euros 

 

60,00 € 

35,00 €                                   

 

90,00 € 

60,00 € 



 

Abonaments 10 serveis 

Adults........................................................................................................ 

Infants (5 a 14 anys)................................................................................. 

 

 

35,00 € 

25,00 € 

 

Cursets natació 

Adults........................................................................................................ 

Infants (5 a 14 anys)................................................................................. 

 

 

60,00 € 

50,00 € 

 
 

Es proposa eliminar l’abonament familiar. 
 
S’afegeix a l’article 4.4 
A les famílies nombroses i monoparentals de la Granada, se’ls farà una bonificació del 30% 
en els abonaments de temporada. 

 
 
 
ORDENANÇA NÚM. 24 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA,  GAS, 
ELECTRICITAT.  
 

Quotes per l’any 2018: 

 
Aforament 
Quota variable ...................................................2,9571 €/m3 

 

Aforament (tarifa social) 
Quota variable ...................................................0,7393 €/m3 

 

Ús domèstic  
Quota fixa 
Diàmetre comptador entre 13 i 30 mm................5,5699 €/mes 
Diàmetre comptador més de 30 mm.................23,9154 €/mes 
 
Quota variable 
1r bloc (fins a 6 m3/mes).....................................0,4692 €/m3 

2n bloc (de 7 a 12 m3/mes).................................0,8051 €/m3 

3r bloc (de 13 a 18 m3/mes)................................1,4994 €/m3 

4t bloc (a partir de 18 m3/mes)............................2,2693 €/m3 

 
Ús domèstic (tarifa social) 
Quota fixa 
Diàmetre comptador entre 13 i 30 mm...................1,3925 €/m3 

 

 
Quota variable 
1r bloc (fins a 6 m3/mes).....................................0,4692 €/m3 

2n bloc (de 7 a 12 m3/mes).................................0,4692 €/m3 

3r bloc (de 13 a 18 m3/mes)................................1,4994 €/m3 

4t bloc (a partir de 18 m3/mes)............................2,2693 €/m3 

 

 



 
 
Us comercial/industrial 
Quota fixa 
Diàmetre comptador fins 15 mm.........................5,7927 €/mes 
Diàmetre comptador més de 15 mm................107,2469 €/mes 
 

 
Quota variable 
1r bloc (fins a 6 m3/mes)........................................0,4692 €/m3 

2n bloc (de 7 a 12 m3/mes)....................................0,8051 €/m3 

3r bloc (de 13 a 18 m3/mes)...................................1,5744 €/m3 

4t bloc (a partir de 18 m3/mes)...............................2,5416 €/m3 

 

 
Ús municipal  
Quota fixa...................................................................0 €/mes 
Quota variable...............................................................0 €/m3 

 

 
Ús obres/provisionals 
Quota fixa...........................................................12,5599 €/mes 
Quota variable.........................................................1,9649 €/m3 

 
Ús contra incendis 
Quota fixa............................................................12,3726 €/mes 
Quota fixa (municipal).....................................................0 €/mes 
 
Aigua en alta 
Quota variable...........................................................1,1615 €/m3 

 

 

S’adapta l’Ordenança General de Gestió, liquidació, Inspecció i recaptació dels ingressos 
de Dret Públic Municipal als ajustos de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre del procediment  
administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015 d’1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic. 
Es fa servir el text model de les Ordenances Fiscals per l’any 2018 de la Diputació de 
Barcelona i ens remetem al mateix.  
 
Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. S’adapta l’article 4.1a) 
amb el següent redactat: 
 
1.a) Article 35.2 del Codi de comerç i la norma d’elaboració dels comptes anuals 11ª del 
Pla General de comptabilitat, aprovat pel R.D 1514/2017 de 16 de novembre.  
 
Després de la presentació de la proposta el Sr. Alcalde-President explica que en la taxa de 
l’aigua l’increment del 2% lineal representa una mínima part del dèficit existent, per tal de 
no incrementar més les tarifes la proposta era d’un 13-14%, l’ajut assumeix els costos de 
la llum del pou de cal Andraix i la despesa social, que també s’ha incrementat molt, és per 
això que per aquest any també s’inclou la tarifa social.  
 
En la xarxa de la Granada hi ha moltes pèrdues, uns 25.000-30.000 litres/any i això ja ho 
assumeix l’Ajuntament, ja que el 2% de la proposta no ho cobreix.  
 
Intervé el portaveu del grup del PSC-CP Sr. Jordà Jaime Ortiz dient que no agrada cap 
augment de taxes. Considera que els usuaris no tenen perquè suportar les pèrdues de la 
xarxa i que és l’Ajuntament qui ho ha d’assumir.  
Diu que els diners invertits en la compra del local del c/de l’Estació es podrien haver invertit 
en millorar la xarxa d’aigua. És per això que el PSC-CP votarà en contra de la proposta.  



 
 
 
El Sr. Alcalde-President contesta que en aquest moment hi ha un projecte de millora de la 
xarxa sobre la taula, amb un import de 131.733,24 €. S’està pendent de concessió de la 
subvenció.  
 
Seguidament intervé el Sr. Joan Cols Canals del grup de CiU manifestant que el seu grup 
votarà també en contra de la proposta. 
Considera que es continua sense rebaixar l’IBI i en quant al dèficit de l’aigua se n’hauria de 
fer càrrec totalment l’Ajuntament.  
 
Entra a debatre el tema en la mateixa línea amb l’Alcalde-President i la Sr. Mercè Villar 
Pausas.  
 
Intervé la Sra. Roser Marrugat Via dient que per exemple en un rebut d’aigua de 18 € 
suposa un increment de 0,40 €. És molt mínim.  
 
El Sr. Joan Cols Canals diu que li és igual. El grup de CiU votarà en contra de la proposta.  
 
L’Alcalde-President també explica que el criteri del 2% lineal és el mateix que aplicarà 
Aigües Ter Llobregat en la compra de l’aigua un 2%.  
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González dient que el què s’ha de fer és solucionar el 
tema de les pèrdues.  
 
La Sra. Mercè Villar Pausas li contesta dient que ja s’està fent, però és complexa i s’ha 
d’anar fent per trams de carrer.  
 
El Sr. Jordi Miralles Piñero d’ERC-AM considera que la pujada és tant mínima que la troba 
correcte. 
 
Finalment se sotmet la proposta a votació i s’aprova per 6 vots a favor, 5 vots d’EPM-E i 1 
vot d’ERC-AM, i 5 en contra amb 4 vots de CiU i 1 vot del PSC-CP.  

 

 

3.2- ADJUDICACIÓ DE LA PROPOSTA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 

DE DIVERSOS TRAMS DE CARRERS DE LA GRANADA.  

 
 

Presenta aquest punt la regidora Sra. Mercè Villar Pausas explicant que, en data 26 
d’octubre de 2017 va tenir lloc l’obertura del sobre núm. 3, proposta econòmica, per la 
redacció del projecte de Reurbanització de diversos trams de carrers de la Granada, amb 
el següent resultat:  
 
“Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3, proposta econòmica de les empreses que 
d’acord amb els Plecs de clàusules aprovats, i un cop valorada la documentació del sobre 
núm. 2 han assolit el llindar mínim de 25 punts.  

 
EMPRESES OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTS 

   1- COESTECNIC Colaboraciones y Estudios Técnicos, SLP. 32.873,28 € 61,73 



    

2- URBAMED, Urbanisme Integral i Medi Ambient. 

 

38.715,16 € 

 

52,41 

   3- JOAN MIRÓ MIRET. 31.218,00 € 65,00 

   4- TERRER D’ENGINYERIA I CONSULTORIA S.L, X.Masip Otzet 35.574,00 € 57,04 

   5- ROSELLÓ-SANGENIS, Arquitectes. 31.997,00 € 63,42 

   6- OUA Gestió del Territori i Urbanisme. 36.300,00 € 55,90 

 

Un cop procedit a l’obertura, es dóna l’acte públic per acabat, i abandonen la sala els 
representants d’empreses. 

Es procedeix al recompte de les puntuacions dels sobres núm.2 i núm.3:  

 

 

VALORACIÓ SOBRE NÚM. 2  

S’estableix la següent valoració del sobre núm. 2: 

PROPOSTA  

ORG. I 

EQUIP TOTAL 

màxim 25 pts màxim 10 pts mínim 25 pts 

COESTECNIC Colaboraciones y Estudios Tecnicos, SLP 22 10 32 

URBAMED, Urbanisme Integral i Medi Ambient 24 9 33 

GELONCHARQ, Xavier Gelonch Pifarré 15 8 23 

 

JOAN MIRÓ MIRET 24 9 33 

JOAN JOSEP FORÉS GARCIA 20 3 23 

TERRER D'ENGINYERIA I CONSULTORIA SL, X.Masip Otzet 20 10 30 

EDDAP, Arquitectura, SLP 10 4 14 

ROSSELLÓ -SANGENÍS, Arquitectes 22 10 32 

OUA, Gestió del Territori i Urbanisme 22 6 28 

JONATAN DOMÈNECH ARBOLEDA 15 4 19 

 

 

 

 



 

 

VALORACIÓ SOBRE NÚM. 3 

S’estableix la següent valoració i puntuació del sobre núm. 3:  

        Oferta  Puntuació 

COESTECNIC Colaboraciones y Estudios Tecnicos, SLP 32.873,28 61,73 

URBAMED, Urbanisme Integral i Medi Ambient 38.715,16 52,41 

JOAN MIRÓ MIRET 31.218,00 65,00 

TERRER D'ENGINYERIA I CONSULTORIA SL, X.Masip Otzet 35.574,00 57,04 

ROSSELLÓ -SANGENÍS, Arquitectes 31.997,00 63,42 

OUA, Gestió del Territori i Urbanisme 36.300,00 55,90 

 

CONCLUSIÓ 

D’acord amb les valoracions dels sobres núm. 2 i sobre núm. 3 les valoracions finals són: 

SOBRE 2  SOBRE 3 TOTAL 

màxim 35 pts màxim 65 pts màxim 100 pts

COESTECNIC Colaboraciones y Estudios Tecnicos, SLP 32 61,73 93,73 

URBAMED, Urbanisme Integral i Medi Ambient 33 52,41 85,41 

JOAN MIRÓ MIRET 33 65,00 98,00 

TERRER D'ENGINYERIA I CONSULTORIA SL, X.Masip Otzet 30 57,04 87,04 

 

ROSSELLÓ -SANGENÍS, Arquitectes 32 63,42 95,42 

OUA, Gestió del Territori i Urbanisme 26 55,90 81,90 

 

D’acord amb les puntuacions assolides la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa J. Miró Miret qui amb 98 punt ha assolit la millor puntuació.”  

Per tot l’exposat, havent estat dictaminat favorablement en Comissió, 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, acorda: 

 

 



 

 

Primer:  Adjudicar el concurs convocat per la redacció del projecte de Reurbanització de 
diversos trams de carrers de la Granada a l’arquitecte Sr. Joan Miró Miret pel preu de 
31.218 €, IVA inclòs, d’acord amb la proposta presentada.  

Segon:  Requerir a l’adjudicatari per tal que procedeixi a dipositar la fiança corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació.  

Tercer:  Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1531.640 del pressupost general del 
2017. 

Quart:  Citar a l’adjudicatari per la formalització del contracte corresponent.  

Cinquè:  Facultar a l’Alcalde-President a la formalització del contracte.  

 
 
 

4- MOCIONS (si n’hi ha).  
 
 
A- MOCIÓ PER FER DE L’EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, S OCIALMENT 
COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA.  
 

Presenta aquesta moció el Sr. Jordà Jaime Ortiz del PSC-CP. 

Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el 
seu sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres 
representants polítics destacats.  

Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres 
és més important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, 
que no pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la 
separació per llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha 
acabat establint diversos models educatius. 

Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats 
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals 
de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 

Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la 
nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les 
comunitats territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la 
consecució de més cohesió social. 

Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, 
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de 
ciutadanes i ciutadans. 

Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i 
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem.   

 

 



 

 

Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, 
el debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen 
principis pedagògics que compartim i defensem. 

Per tot l'esmentat anteriorment, el grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer:  Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en 
qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 

Segon:  Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre  
suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol.licitat a la Conselleria 
d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la 
situació política que viu el país.  

Tercer:  Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per 
mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que 
ens hem donat. 

Quart:  Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de 
missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els 
centres educatius. 

Cinquè:  Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del 
municipi. 

El Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 
vots de CiU, 1 vot d’ERC-AM i 1 vot del PSC-CP. 

 
 
 

B- MOCIÓ AMB LA FINALITAT DE RESTAURAR LA LEGALITAT  EN LA 
SOL·LICITUD D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS I FANGS  DE DEPURADORA  
A LA CIMENTERA UNILAND DE SANTA MARGARIDA I ELS MON JOS. 
 
Presenta aquesta moció rebuda del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el Sr. Alcalde-
President.  
 
El dia 3 de juny de 2010 la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya va donar l’autorització ambiental perquè Uniland Cementera SA (al terme  
municipal de Santa Margarida i els Monjos) utilitzés residus urbans i fangs de 
depuradora fins a un 33% del seu combustible. 
Aquest procediment no va gaudir de la transparència ni de la participació pública 
necessària en no seguir de forma correcta, els tràmits legalment establerts. 
 
Malgrat això, veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos, de Vilafranca i d’altres 
municipis de la Vegueria Penedès, i també col·lectius de defensa ambiental com el 
Col·lectiu Bosc Verd, varen intentar aturar el projecte atès la clara nul·litat del  
 
 
 



 
 
 
procediment. Això no va ser possible, no trobant el suport necessari des de 
l’ajuntament de Santa margarida i els Monjos. 
 
La qüestió fonamental era el greu incompliment de la informació pública que és un 
tràmit participatiu essencial, obligatori innecessari perquè qualsevol persona o entitat 
pugui dir la seva opinió dintre del procés d’autorització ambiental. 
 
En concret, l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 
la informació pública no exposava realment l’activitat per a la qual s’havia sol·licitat 
l’autorització ambiental per tal de substituir un 33% del combustible habitual per 
residus urbans i fangs de depuradora (o sigui, incinerar residus en la cimentera) i en 
canvi l’anunci exposava que era per una activitat totalment diferent; la fabricació de 
ciment i extracció de roca, que ja s’estava realitzant. 
 
De l’anunci publicat, res podia donar a suposar que en realitat la finalitat era la crema 
de residus com a combustible. A més també se silenciaven altres aspectes com la 
submissió a avaluació d’impacte ambiental i que estava a informació pública el 
corresponent estudi d’impacte ambiental. 
 
Davant d’aquest flagrant incompliment de la normativa sobre participació pública i 
transparència, el col·lectiu Bosc Verd i 12 persones veïnes dels municipis de la 
Vegueria van presentar dues accions de nul·litat en via administrativa que van ser 
inadmeses pel conseller de Territori Sostenibilitat de la Generalitat (en data 17-09-12) 
per dos motius totalment improcedents: en primer lloc la falta de legitimació del 
Col·lectiu bosc Verd i dels veïns quan aquesta era molt clara (així ho va reconèixer 
després la Generalitat davant del Comitè del Compliment del Conveni d’Aarhus); i 
segon lloc, la manca de fonament quan la normativa exigeix que ha de ser manifesta 
aquesta manca de fonament i quan l’extensió del contingut de la resolució (fins a 15 
pàgines) i la seva complexa argumentació sobre la manca de justificació demostra que 
l’acció no estava mancada de fonament de forma manifesta. 
 
La finalitat de la Generalitat era no tramitar l’acció de nul·litat per tal de no demanar el 
dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora que és el màxim òrgan consultiu 
de l’Administració de la Generalitat. Contra la inadmissió de les accions de nul·litat, es 
van presentar dos recursos administratius que també van ser desestimats pel conseller 
de Territori Sostenibilitat de la Generalitat el 25 de gener de 2013. 
 
Vàrem fer saber al Síndic de Greuges també aquests incompliments el qual, mitjançant 
resolució de 23 d’abril de 2013, va decidir, proposar al Departament de Territori i 
sostenibilitat la conveniència d’aprovar i fer públics uns criteris o pautes per a la 
publicació dels anuncis d’informació pública perquè s’inclogués les mencions de 
modificació substancial quan es tracti d’un tràmit d’aquesta rellevància i d’avaluació 
d’impacte ambiental quan calgui efectuar-ne una de nova. Val a dir que la Generalitat 
va admetre que l’anunci era millorable, no era prou clar i era defectuós. 
 
Davant d’aquestes negatives, i mitjançant l’ajut i professionalitat del fons de Defensa 
Ambiental (FDA), comptant amb el suport de la Clínica jurídica ambiental de la facultat  
 
 
 



 
 
 
de Dret de la Universitat de Barcelona, es va presentar el 17 de gener de 2014 una 
comunicació davant del Comitè de Compliment del Conveni d’Aarhus de Nacions 
Unides. 
 
Aquest conveni internacional tracta l’accés a la informació, la participació del públic en 
la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, i va ser ratificat 
per l’Estat espanyol en data 15 de desembre de 2004. Dos anys després (2006) va 
aprovar la Llei 27/2006, que aplica a Espanya les disposicions del Conveni. 
 
Després de quasi tres anys i mig de la seva presentació aquest Comitè en data 19 de 
juny de 2017 ha resolt que va haver-hi diversos incompliments del Conveni amb 
relació a l’autorització ambiental del llavors Conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya de 3 de juny de 2010, Sr. Francesc Baltasar. 
 
La resolució declara les següents vulneracions de la participació pública i de la 
transparència: 
 
1. L’anunci del tràmit d’informació pública fet durant  el procediment 
administratiu per atorgar o no l’autorització ambie ntal sol·licitada per UNILAND 
SA no va informar sobre el projecte presentat per a questa empresa ni sobre 
altres aspectes importants tot vulnerant els art. 6.2.a, c, d.vi i e del Conveni d’Aarhus 
(vegeu paràgrafs 92-94 i 108.a) En concret, s’especifiquen els següents greus 
defectes d’aquest tràmit participatiu: 
 
a) No es va anunciar l’activitat per a la qual s’havia demanat l’autorització ambiental 
(modificació substancial per a fer servir residus urbans i fangs de depuradora per tal de 
substituir el 33· del combustible) sinó una altra activitat totalment diferent (producció de 
ciment i extracció de roca). O sigui, l’activitat d’incinerar residus en la cimentera 
que generava una gran alarma social es va autoritza r sense que el públic 
n’estigués informat ni pogués presentar al·legacion s ja que es va anunciar una 
activitat, la de producció de ciment, que l’empresa venia fent des de feia molts anys. 
 
b) No constava l’autoritat pública responsable per dictar la resolució. 
 
c) No es va especificar la informació ambiental rellevant de l’activitat proposada que 
era disponible. 
 
d) I tampoc es va dir que aquesta activitat estava subjecte a avaluació d’impacte 
ambiental.  
 
2. No es va informar, de forma efectiva, al públic de la resolució que va atorgar 
l’autorització ambiental, ja que la seva publicitat  només per internet és 
insuficient tot vulnerant l’art. 9.6 del Conveni d’Aarhus (paràgrafs 102-105 i 108.b).  
 
També la resolució del Comitè reitera, en aquest cas, la vulneració de l’accés a la 
justícia per l’Estat espanyol a causa de la llarga durada dels procediments 
judicials, el seu prohibitiu cost i la manca de mec anismes apropiats per eliminar 
o reduir aquestes barreres. 
 
 



 
 
 
 
En data d’avui, tanmateix hem tingut coneixement que el DOGC del dia 21 de juliol de 
2017 publica un anunci d’informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de 
l’autorització ambiental de l’activitat de fabricació de clínquer i ciment, promoguda per 
l’empresa Cemento Portland Valderrivas, SA, al terme municipal de Santa Margarida i 
els Monjos (exp. B1RA160347). 
 
Com es pot apreciar no fa esment de quina és la raó concreta del procediment, i 
sembla donar a entendre que és una qüestió de producció. Bé, una vegada mes, si 
aprofundim, veiem que es tracta d’autoritzar la substitució d’una part d’un tipus de 
residus per a la combustió, farines càrnies, per un altre que és derivat de residus de 
forns de calç. 
 
El veïnatge davant d’aquests anuncis no té un mínim coneixement què és el que es va 
a fer i com li pot afectar. Per tant es segueix deixant d’acomplir la legislació en matèria 
d’informació ambiental. 
 
Així doncs, constatada la greu vulneració de la legislació internacional per la manca de 
transparència i participació pública en l’atorgament de l’autorització ambiental, que 
hauria de suposar la nul·litat de la mateixa, tal com aquests veïns i el Col·lectiu Bosc 
Verd han vingut manifestant, i després que l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, per unanimitat, l’aprovés en el seu Ple de data 10 de juliol de 2017, així com 
de la constatació que encara es venen produint incompliments del mateix tipus, instem 
al Ple d’aquest consell comarcal, que prengui els següents  ACORDS: 
 
1- Donar suport a la decisió presa pel Col·lectiu Bosc Verd i grup de veïns/es que han 
fet seguiment d’aquest cas, d’instar i aconseguir la resolució de les Nacions Unides 
que ara ens possibilita demanar al Departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya que declari la nul·litat de l’autorització per incompliment del Conveni 
d’Aarhus. 
 
2- Que l’insti a la Conselleria de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
perquè actuï de conformitat a dret i tramiti, amb la màxima celeritat, el procediment de 
revisió d’ofici de nul·litat de l’autorització ambiental tot demanant el dictamen preceptiu 
de la comissió Jurídica Assessora. 
 
3- Que s’insti a la Conselleria de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
que disposi, la suspensió immediata d’allò que ha estat realitzat i fonamentat en la 
resolució a anul·lar, i es realitzin les accions necessàries per a tal de paralitzar la 
utilització de residus com a combustible a la planta Uniland de Santa Margarida i els 
Monjos, fins que, en el seu cas, torni a ser autoritzada. 
 
4- Que s’insti a la conselleria de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
a realitzar els anuncis ambientals en la forma que faci explícit quina és la finalitat 
concreta de les autoritzacions, de forma que amb el titular de l’anunci es pugui 
entendre aquesta finalitat. 
 
 
 
 



 
 
 
 
5- Que es demani a qui correspongui legislativament que s’adoptin les mesures 
legislatives, reglamentàries i executives per assegurar que el públic sigui informat 
adequadament de les resolucions i no només per internet. 
 
6- Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i als Consell Comarcals de la Vegueria del Penedès. 
 
El Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat, amb 5 vots d’EPM-E, 4 
vots de CiU, 1 vot d’ERC-AM i 1 vot 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 60 al número 64 de l’any 2017. 
 
 
6- INFORMES REGIDORIES. 
 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 

 
La regidora Sra. Mercè Villar Pausas informa que aquests dies tindrà lloc al municipi de la 
Granada la gravació d’algunes escenes de la sèrie Genius Picasso, sobre la vida de Pablo 
Picasso.  
 
Es va fer un casting per extres i figurants. Hi participaran forces persones del municipi. El 
rodatge es farà el dia 13 de novembre. 
 
Informa que en breu s’iniciaran les obres de l’Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 
entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. Les executa la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 

 
El regidor Sr. Joan Amat Domènech informa que el dia 21 d’octubre va tenir lloc la 15ena 
Caminada  la Granada- Montserrat. Fa un agraïment a tots/es els/les col·laboradors/es en 
general i als regidors i regidores de l’Ajuntament. En la ruta als guies Sr. Manel Casado, 
Sr. Eduard Gallardo i Sr. Isidre Hugues i per la part logística a l’entitat Jove Agrupació 
Dionysos, al Sr. Jesús Llopart, Sr. Xavier Llopart  i al Sr. César Díaz. 
Fa també un agraïment general a totes les persones que hi van participar. 
 
Segueix informant que el diumenge 29 d’octubre va tenir lloc la XIa Cursa del Cava.  
Agraeix a tots els regidors que hi han col·laborat, a Càrites de la Granada i fa una menció 
molt especial al Sr. Josep Ventura per la seva col·laboració incondicional.  
 
 
 
 
 



 
 
Informa també que el dia 12 de novembre la XXXVIII mitja marató “l’Espirall” Vilafranca 
passarà per la Granada. Tothom qui vulgui participar-hi com a voluntari que ho faci saber a 
l’Ajuntament.  
 
Per últim, informa que aquest any per les Festes de Nadal faran un concurs d’il·luminació 
de façanes. Hi haurà cinc categories de premis. La informació sortirà al butlletí municipal. 
Convida a tothom a participar-hi.  
 
 
 
 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 
� El Sr. Jordà Jaime Ortiz, pregunta si s’està treballant amb l’ordenança de civisme i 

com està el tema de les càmeres al carrer.  

 Contesta el Sr. Alcalde-President dient que s’hi està treballant i properament els hi
 presentaran un pressupost. 

� També pregunta el Sr. Jordà Jaime Ortiz per les reunions que van quedar per 
temes de seguretat. 

Contesta el Sr. Alcalde-President dient que ja n’hna tingut una amb la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i s’està preparant un pla de 
treball. Properament en tindran amb mediació. 

Comenta que temes com aquest millor que no es treguin en cartellera. Es poden 
tractar millor en les comissions i a nivell més intern.  

� Segueix el Sr. Jordà Jaime Ortiz comentant que el tema de la gent que deixa 
deixalles i mobles al carrer va en augment dia a dia. S’hauria de fer més campanya 
de conscienciació. És un greu problema. 

El Sr. Alcalde-President diu que realment és un problema. És un tema de civisme i 
de campanyes se’n fan tot sovint, però és difícil conscienciar a la gent.  

� Pregunta el Sr. Jordà Jaime Ortiz al regidor de Cultura pels ingressos/despeses de 
la Festa Major.  

Contesta el regidor Sr. Joan Amat Domènech que ja se’ls hi farà arribar.  

� El regidor  Sr. Joan Cols Canals manifesta el mal estat de la via pública en el lloc 
on estan fent obres al c/de l’Estació xamfrà amb l’Avinguda Catalunya.  

La regidora d’Obres i Serveis diu que s’ha fet un requeriment als responsables per 
tal que ho arreglin. 

� El regidor  Sr. Joan Cols Canals diu que li han dit que va ser una família del 
municipi de la Granada qui va fer venir a gravar la sèrie Genius Picasso a la 
Granada. 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¾ de 
10 del vespre (21.45 h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica. 

 



 

 

 

  

 


