
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-vuit de maig 
de dos mil dotze.   
A les dinou hores es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la presidència del Sr. 
alcalde-president, en Carlos Gibert Bernaus, amb l’assistència de les persones 
que es detallen a continuació, i assistit del  secretari de la Corporació a l’efecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Alcalde-President:  Sr. Carlos Gibert Bernaus 
Regidors:  Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Josep Maria Vilalta Jordà 
                 Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
                 Sr. Heribert Sas Serra 
       
   Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor David Pouget Guiu, ha excusat la presència al Ple. 
 
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió ante rior. Havent-se donat a 
tots els membres de la Corporació, juntament amb la convocatòria de la sessió 
còpia de l’esborrany de l’acta de les sessions anteriors, tal com preveu l’article 
80.2 del RD.2568/1986 de 28 de novembre, tots els reunits acorden aprovar-les 
per unanimitat i sense cap observació. 
 
2. Donar compte de la correspondència i butlletins oficials.  Es dóna 
compte de la correspondència i Butlletins Oficials que s’han rebut a partir de la 
darrera sessió celebrada, manifestant els assistents quedar-se assabentats 
atès que en relació als assumptes de tràmits s’ha dictat per l’alcaldia la 
resolució pertinent en cada cas. 
 
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. Es dóna compte al Ple dels 
següents decrets d’alcaldia, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 21/2012 de convocatòria de Ple ordinari. 
 

- Decret 22/2012 d’aprovació i odre de pagament de les factures rebudes 
des del darrer Ple ordinari. 

 
4. Aprovació, si s’escau de la moció per a sol·lici tar la derogació del Reial 
Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garan tir la sostenibilitat del 
sistema de salut. El Sistema Nacional de Salut  creat amb la Llei General de 
Sanitat de 1986, impulsada pel ministre Ernest Lluch,  és una conquesta del 
conjunt de la societat espanyola. 
 
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu 
desenvolupament  en els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i 
lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris de 
gran magnitud que ha situat la sanitat  espanyola i catalana entre les primeres 
del món desenvolupat. 
 



Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica 
en el seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats 
Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera 
satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. 
 
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i 
sense la seva  implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués 
estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys. 
 
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit 
municipal un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les 
autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de 
la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en 
programes preventius, assistencials o de promoció de la salut. 
 
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que 
han permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i  ciutadanes, que  han 
apreciat el desenvolupament del sistema  i la seva capacitat per a donar 
resposta a les necessitats sociosanitàries de la  població; de fet la sanitat 
publica ha estat tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 
 
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi 
econòmica, ha recomanat l 'adopció  de mesures de control de la despesa i 
d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra 
sanitat pública. 
 
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les 
comunitats autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de 
manera important la despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la 
qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de 
control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de 
compres, mesures de coordinació institucional y d’altres que van permetre 
assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat. 
 
No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència 
la pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la 
sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania. 
 
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar 
que la sanitat espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de 
salut que toca elements essencials del model a l’acabar amb la universalització 
de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho per un model 
d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui no estigui 
inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir la 
condició d’assegurat. 
 
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es 
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència. 
 



Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament 
similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació 
de la llei general de sanitat de 1986.  Es torna a una situació similar al sistema 
insolidari que existia als anys 70. 
 
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres 
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions  per les 
quals fins ara no s’havia de pagar. 
 
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que 
precisen un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones 
en actiu paguin també, almenys, un 25% més del que paguen ara. 
 
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no 
urgent, ara tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments 
sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real 
Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment 
sense diàleg ni consens. 
 
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves 
mesures de copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que 
penalitza als ciutadans de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una 
sobrecàrrega i discriminació en relació als ciutadans de la resta d’Espanya. 
 
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, 
sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat 
pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política fonamental per a 
l’equitat i la cohesió. 
 
Per tot això, el Grup Independents per la Granadella de l’Ajuntament de la 
Granadella presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal els següents 
acords: 
 
L’Ajuntament de la Granadella sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 
16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. 
 
Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti 
garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts 
en la Llei General de Sanitat de 1986. 
 
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per 
injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana. 

 
Atès tot l’exposat s’aprova per, 4 vots a favor de Heribert Sas Serra, Marta 
Sentís Masip, Josep Maria Vilalta Jordà i Carlos Gibert Bernaus i 2 abstencions 
d’Adelina Frexinet Ballesté i Pere Miquel Guiu Vidal: 
 



1. Sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per 
a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions. 
 

2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti 
garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts 
en la Llei General de Sanitat de 1986. 
 
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, 
per injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu Vidal explica que el grup de CIU s’ha abstingut ja 
que en una reunió del Consell Comarcal ja es va comentar el tema i es va 
decidir que en una altra sessió s’acabaria de perfilar el tema i creu que és 
precipitat votar-ho ara. 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la moció contra les re tallades en educació. El 
Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 
2012, un conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al 
sistema públic d’educació- i que suposaran una retallada de 3.000 milions 
d’euros per curs escolar. 
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que  afecten a aspectes 
normatius de caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios 
d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una 
modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores en els 
currículums dels Cicles formatius de FP. 
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les 
autonomies, com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies 
de baixa, no incloure nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o 
l’ increment d’hores lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20 
hores lectives a secundària). 
 
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per 
promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació 
amb les CCAA i els Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles 
bressol. 
 
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment 
del preu de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 
66%. 
 
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat 
Reial Decret-Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes 
educatives, des de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat 
del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats, 
 
Atès tot l’exposat s’aprova per unanimitat: 
 
 



1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i 
formació dels nostres joves, tornant a nivells de funcionament i 
organització del sistema educatiu d’abans de la LOGSE (1990) 

 
2. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra 

l’estat de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 

 
3. Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en 

tant que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així 
mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris d’equitat i 
justícia social. 

 
4. Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres 

educatius de la Granadella, a les AMPA de la Granadella, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 
6. Precs i Preguntes.  el Sr. alcalde informa que la nova llar d’infants hauria 
d’estar en funcionament dia 1 de setembre, però degut als problemes que hi ha 
hagut amb l’adjudicació de la llar d’infants, que no han permès adjudicar l’obra 
amb prou temps per tal que estigui acabada, en la data assenyalada, cosa que 
és condició imprescindible per tal de rebre la subvenció d’ensenyament, ha fet 
decidir a l’equip de govern suspendre per ara l’execució de l’obra, ja que no 
disposaríem de cap subvenció per finançar-la. 
Aquesta suspensió serà fins que surti el nou PUOSC, que segons ens han 
informat es publicarà el proper mes de juliol, si el PUOSC permet posar-hi 
l’obra de la llar d’infants, es sol·licitaria l’obra. 
Ja s’ha parlat amb l’empresa adjudicatària per tal d’esperar aquestes setmanes 
a l’espera de la convocatòria del PUOSC. 
 
A continuació el Sr. Alcalde explica que la llar de jubilats ha demanat que 
l’Ajuntament els cedeixi l’ús de les oficines que el Departament d’Agricultura 
deixarà lliures, i proposa esperar un temps abans de cedir-les i valorar si han 
de tenir algun altre ús. 
 
Tot seguit explica que s’ha rebut un escrit del Consell Comarcal per si 
l’Ajuntament vol acollir alguna de les representacions de la mostra de teatre 
còmic amateur, i s’acorda sol·licitar al Consell poder acollir una de les 
representacions, es cost és de 800 euros, dels quals l’ajuntament en pagarà 
400 i dels altres se’n fa càrrec el Consell. 
 
El sr. alcalde informa que per tal de realitzar els mesuraments de la senyal de 
TDT,demà vindran representants del Centre de Telecomunicacions de 
Catalunya, i la companyia Abertis empresa encarregada de fer els 
mesuraments, també hi assistirà un representant de l’empresa Tarraco Eòlica, 
ja que la posada en marxa dels aerogeneradors del parc eòlic de Sant Antoni, 
ha coincidit amb la deficient recepció de la senyal de TDT en tot el poble, i per 
tal de realitzar l’informe i determinar si els aerogeneradors són el que 
provoquen el problema, caldrà prendre les mesures amb els aerogeneradors 



parats i en funcionament. Si l’informe determinés que la mala recepció de la 
senyal la causen els aerogeneradors, Tarraco Eòlica haurà de fer-se càrrec de 
la instal·lació d’un amplificador de senyal. El Centre de telecomunicacions en 
projectes més recents de parcs eòlics ja posa com a condició la instal·lació 
d’aquests amplificadors. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que en relació al final d’obra del Centre 
Cívic, l’enginyer el Sr. Aparicio ha dit que falta instal·lar-hi un grup electrògen, 
però per la mida no es pot instal·lar a la sala de calderes, i potser caldria posar-
lo al magatzem de la planta baixa, ja s’han demanat ofertes per tal de comprar-
lo. 
 
El  sr. alcalde informa que s’ha enviat una circular als veïns informant sobre la 
creació del Centre Cultural Casino, per si desitgen adherir-se a la nova 
associació i juntament amb les associacions que en formin part organitzar les 
activitats i festes de la població. 
 
A continuació el sr. alcalde cedeix la paraula al secretari i aquest explica que 
s’ha presentat al concurs per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de 
secretari del Consell Comarcal de les Garrigues, en cas de ser el seleccionat 
durant l’estiu deixaria la feina de secretari de l’Ajuntament. 
 
El regidor Pere Miquel diu que si és així,agraeix al secretari la feina feta i li 
desitja sort en aquesta nova etapa. 
 
La regidora Marta Sentís explica el viatge juntament amb els de Pesillà a 
Tramonti, i li va sembla que l’Ajuntament de Tramonti estava interessat en 
continuar l’agermanament amb la nostra pobalció, els responsables de 
l’agermanament de Pesillà van proposar que quan els de Tramonti vinguin, els 
dos municipis es facin càrrec del cost de l’autobús per traslladar-los. Els 
representants de Tramonti van proposar la creació d’una beca d’intercanvi 
d’estudiants entre les dues poblacions. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que li sembla que al poble hi ha crispació i que 
part de la culpa és de l’Ajuntament,i que això es podria abaixar, i creu que si es 
parlés més, es maduressin algunes idees i es presentessin conjuntament i 
parlant amb la gent  de com es podrien fer o com es voldrien fer les coses, ara 
que encara hi som a temps, reconduir algunes coses, es faria un favor al poble 
i que l’Ajuntament s’hauria de trobar per parlar-ne. 
 
La regidora Marta Sentís diu que ella també troba que hi ha crispació, i que ella 
parla des de la vesant d’haver estat a l’oposició i ara al govern, i que quan va 
entrar a l’Ajuntament els plens eren més distesos, per què l’oposició no es 
tancava,i encara que hi hagués alguna discussió eren més distesa. 
 
El sr. alcalde també considera que hi ha mal ambient, i que ara ha de parlar 
amb la junta del Festival i del Casino i convida a tot l’Ajuntament a assistir a la 
reunió amb la junta del Casino el proper dimecres a les 9 del vespre. 
 



No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores i quinze minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 
 
 


