
                                                                       

                            AJUNTAMENT DE LA GRANADA 
 

 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1ª CONVOCA TÒRIA 
  DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2018 

 

 

Número:  1/2018 
Caràcter:  Extraordinari de 1ª convocatòria 
Data: 7 de febrer de 2018 
Hora: 20.00 h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents:  
 
Alcalde-President:  Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa 
(EPM-E). 
 
Tinent d’Alcalde:  Sr. Joan Amat Domènech d’Entesa pel Progrés Municipal-Entesa (EPM-E). 
 
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). 

Secretària:  Sra. Carme Jounou Torrent.  

 
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, DEL PRESSUPOST GENERAL PE R L’ANY 2018.  

Presenta l’Alcalde-President Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez fent un resum, per capítols, 
tant dels ingressos com de les despeses i proposant la seva aprovació. 

El Sr. Alcalde-President destaca en el tema de les inversions la instal·lació de càmeres a la via 
pública per un import de 30.000 €.  

En obres destaca la continuació de la reordenació del c/de l’Estació, ara mateix s’està redactant 
el projecte. També es preveu l’arranjament de la Casa de Cultura, la millora de la pista i un Pla 
de camins, obres amb previsió de subvenció. 

En resum considera que és un pressupost que cobreix prou bé les necessitat que tenen 
fixades. 

Dona la paraula als altres grups polítics.  

 



 

 

Intervé el Sr. Jordà Jaime Ortiz, del grup PSC-CP dient que és un pressupost força ajustat a les 
partides de l’any passat. Troba a faltar una mica més d’increment en el tema social, només s’ha 
incrementat en 2.000 € i es podria haver incrementat més. En inversions considera, que havent 
al municipi tants problemes de pèrdues a la xarxa d’aigua, no hi ha cap inversió per aquest 
tema, penso que fa molta falta.  

També va parlar en un Ple anterior del dèficit de contenidors de brossa al poble i troba que 
tampoc s’ha previst comprar-ne més.  

Manifesta que s’abstindrà en la votació.  

Intervé el Sr. Miguel Angel Sanz González, en representació del grup de CiU, dient que en la 
partida de despeses de l’enllumenat públic no s’hi reflecteixen les millores fetes en l’enllumenat, 
teòricament s’hauria de notar més rebaixa i veu que només hi ha 1.000 € menys. 

En quan a la Mostra de vins D.O Penedès i cava, estan d’acord en que s’ha de promocionar, 
però també es podrien millorar altres aspectes de la Festa Major com ara l’empalmada.  

Pregunta com és que hi ha 4.000 € per la compra d’ordinadors. 

En quan al capítol de les inversions, l’any passat es van pressupostar uns 300.000 € i al final 
se’n van gastar 600.000 €, una desviació força notable. Pregunta si aquest any passarà el 
mateix.  

Li contesta el Sr. Alcalde-President, referent al tema de la llum, tot i les inversions fetes, com 
que no s’havia canviat encara el tema de la potència, encara no es veu reflectit l’estalvi. Espera 
que a partir d’aquest any ja sigui efectiu.  

El tema de la Mostra de vins D.O Penedès i cava és una aposta que val la pena, creu que és el 
pal de paller de la Festa Major i per tant s’ha de potenciar.  

Intervé el regidor de festes Sr. Joan Amat Domènech dient que amb el tema de les festes s’ha 
de satisfer a tothom.  

El Sr. Joan Amat Domènech explica que la compra de quatre ordinadors són pel Servei Jove, ja 
que els que hi ha els havia donat la Diputació de Barcelona fa anys i han quedat obsolets. 

Intervé el Sr. Joan Cols Canals dient que tal com ja s’ha dit s’hauria d’haver invertit en millorar 
la xarxa d’aigua. En els ingressos troba a faltar l’ingrés corresponent a la cavalcada de Reis 
que paga l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès. 

És un pressupost gairebé com el de l’any passat, de continuïtat. El grup de CiU s’abstindrà en 
la votació.  

Després d’aquestes intervencions es sotmet el pressupost a votació, amb l’adopció dels 
següents acords:  

Primer:  Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per l'exercici 2018 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 comprèn tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari i laboral segons detall. 

 

 



 

 

 

A) Personal Funcionari           Núm. Places      G rup       

1- Secretari-Interventor 1 A 
2- Subescala Auxiliar 1 D 
3- Subescala Subaltern (vacant) 1 E 
4- Arquitecte interí 1 A 

 
 
B) Personal Laboral                        Núm. Pla ces 

Encarregat brigada 1 
Operari brigada 2 
Peó brigada 1 
Neteja  2 
Auxiliar Administratiu 4 
Llar d'infants                                      6 
Auxiliar menjador llar d'infants 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. 

Resta aprovat per 6 vots a favor, 5 d’EPM-E i 1 d’ERC-AM i 5 abstencions, 4 de CiU i 1 del 
PSC-CP. 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¾ de 9 
del vespre (20.45h) i signa la present juntament amb la Secretària que certifica.   

 

  


