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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 13 DE GENER DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 1/20 
Caràcter: ordinari 
Data: 13/01/2020 
Horari: de 14,00 a 15,07 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, 1a tinent d’alcaldessa 
Sra. Ester Pons Esquerda, 2a tinent d’alcaldessa 
Sr. Mario Flix Prats, regidor  
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
 
Ordre del dia: 
I.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors  
II.- Informes d’Alcaldia  
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia   
IV.- Aprovació sol·licitud subvenció al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, per participar en la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2020 i 
següents.   
V.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del 3r trimestre de 2019 
VI.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de recollida d’escombraries del 2n semestre de 2019  
VII.- Aprovació del padró corresponent a la taxa de clavegueram de 2019 
VIII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble (UFP –  JxCAT - JUNTS) de rebuig a la 
resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat 
Oriol Junqueras  
IX.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i 
preses polítiques   
X.- Precs i preguntes 

 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple ordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer punt de 
l’ordre del dia. 
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 7 d’octubre de 2019, l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària, de data 17 d’octubre de 2019, i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària, de data 15 de 
novembre de 2019, es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 
2/2003.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que a la pàgina 14, paràgraf 4, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, 
de data 7 d’octubre de 2019, on hi diu: “El senyor Carlos Gibert manifesta que fa temps que a la veïna que viu a 
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la Font li portaven aigua els bombers,”, hi ha da dir: “El senyor Carlos Gibert manifesta que fa temps que a la 
veïna que viu a la Font de Magí li portaven aigua els bombers,”, especificant que és la Font de Magí. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que tot i tenir el vídeo de la gravació de l’acta del Ple demana a la 
secretària que li agradaria que a les actes es plasmés tot el que es diu, si fos possible, ja que si es perdés l’arxiu 
gravat, a l’Ajuntament no estarien les actes com a tal. 
La secretària demana intervenir per a respondre que a una acta de Ple no es recullen totes les intervencions 
íntegrament, sinó de manera resumida, reconeix que, fins i tot, fa els resums massa extensos, perquè així 
sembla que es recullen millor totes les intervencions, però tot el que es diu íntegrament no es pot recollir, la 
llei estableix que la relació de les intervencions sigui succinta. 
El senyor Carlos Gibert exposa que quan s’escolta la gravació del Ple se sent molt soroll de fons i provoca que 
moltes coses no s’entenguin. 
La senyora alcaldessa respon que s’intentarà millorar. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que el canvi ja és important.  
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 7 d’octubre de 2019, l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària, de data 17 d’octubre de 2019, i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària, de data 15 de 
novembre de 2019, son aprovats per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que les obres del Coll de Bovera que, com ja saben, es van fer malbé, i no se sap per 
qui, s’estan tornant a reposar. 
La senyora alcaldessa també informa que s’ha fet pública la segona convocatòria de Oliverart i que està en marxa. 
La senyora alcaldessa segueix informant que s’ha realitzat la recreació dels bombardejos durant la Guerra Civil al 
municipi de la Granadella i que cal destacar les jornades dedicades al paper de la dona a la Guerra Civil, que van 
tenir molt d’èxit. 
La senyora alcaldessa continua informant, tot i que el regidor Carlos Gibert ja sap, com a diputat provincial que és, 
que s’ha sol·licitat a la Diputació de Lleida un ajut directe per a la reparació d’un tros del teulat de l’Ajuntament. 
La senyora alcaldessa informa que vol deixar constància de la felicitació a l’entitat Casino per la celebració del seu 
65è Aniversari, que va comptar amb l’actuació de l’Orfeó Lleidatà, que va fer una actuació fantàstica i va tenir molt 
d’èxit.  
La senyora alcaldessa també informa que ha marxat la treballadora que estava al Centre de Cultura de l’Oli ja que 
ha agafat una feina de la Generalitat per anar a treballar a Alemanya, per tant, durant els dos primers mesos de 
l’any s’ha contractat a una altra persona de la Granadella per fer la substitució d’aquesta treballadora, a l’espera 
que arribi la persona amb la que s’havia contactat anteriorment, que actualment està fent un Erasmus i no l’acaba 
fins a finals del mes de febrer-principis del mes de març.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que referent a l’ajut sol·licitat a la Diputació de Lleida per a l’arranjament del 
teulat de l’Ajuntament, valorat en uns 33.000 euros, s’ha fet tot el possible perquè des de la Diputació de Lleida es 
pogués donar aquest ajut, de la mateixa manera que es va donar un ajut per l’acte que es va fer a la celebració de 
l’entitat Casino, i que també s’està valorant donar un ajut per a la celebració del Centenari de la Cooperativa, cosa 
que s’hauria de tramitar a través de l’Ajuntament, que hauria de ser qui sol·licités l’ajut per al llibre de la 
Cooperativa que es vol fer.  
La senyora alcaldessa exposa que creu que l’ajut per a Casino es va demanar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que l’Institut d’Estudis Ilerdencs és la Diputació.  
La senyora alcaldessa exposa que això ho coneix i que es va demanar a l’anterior president de la Diputació i també 
es va demanar una entrevista a l’actual president de la Diputació, que encara no ha estat concedida, ni a la 
Cooperativa ni a l’Ajuntament, però que ara ja està feta la sol·licitud i que la Diputació de Lleida havia concedit la 
maquetació i impressió del Llibre del Centenari de la Cooperativa, que se celebrarà el 2020.   
El senyor Carlos Gibert insisteix que a la Diputació no ha arribat cap sol·licitud de l’Ajuntament i que cal demanar-ho 
via Ajuntament, ja que una cooperativa no pot demanar cap ajut a la Diputació de Lleida. 
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

• Decret 100/2019, resolució aprovació factures, segons l’establert als articles 185 i 186 del Reial Decret Llei 
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2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

• Decret 101/2019, resolució aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del 2n 
trimestre de 2019.  

• Decret 102/2019, resolució incorporació canvi no substancial a l’activitat del Molí de la Vall Major, SL, de 
millora de les instal·lacions de recepció d’oliva i filtratge d’oli de l’almàssera. 

• Decret 103/2019, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària. 
Decret 104/2019, resolució aprovació Memòria Valorada acabats de l’obra civil i les instal·lacions, 
subministrament d’equipament rehabilitació d’edifici d’habitatges existents, alberg municipal Fase II. 

• Decret 105/2019, resolució concessió llicència obres per construcció de la línia subterrània de 25kv i nou 
centre de transformació, situada al Polígon 1, Parcel·la 11 del terme municipal de la Granadella. 

• Decret 106/2019, resolució concessió llicència d’obres per executar el projecte d’Execució de la Instal·lació 
d’un nou suport metàl·lic de la línia 25KV “Sarroca” amb dues conversions aèries/subterrànies de la línia a 25Kv 
“Sarroca” per connexió del CT 71394, es situa segons el plànol de planta general al Polígon 1 Parcel·la 11 del 
Terme Municipal de La Granadella. El nou suport metàl·lic, serà C-2000 14m Pos1 amb 2 conversos A/S i nova 
llosa de formigó aïllada amb peana equipotencial. Es retensarà el circuït entre aquest nou suport i els suports 
de fusta existents contigus. Aquest projecte únicament té la finalitat de legalitzar el nou suport metàl·lic i el seu 
corresponent tram de línia aèria/subterrània.  

• Decret 107/2019, resolució contractació Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2019. 

• Decret 108/2019, resolució aprovació Certificació.   

• Decret 109/2019, resolució devolució ingrés indegut.  

• Decret 110/2019, resolució aprovació factures, segons l’establert als articles 185 i 186 del Reial Decret Llei 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.    

• Decret 111/2019, resolució concessió llicència legalització cobert amb ús de magatzem agrícola, al polígon 
4, parcel·la 17, subparcel·la 24 del terme municipal de la Granadella.    

• Decret 112/2019, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària.  

• Decret 113/2019, resolució sol·licitud subvencions Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.   

• Decret 114/2019, resolució concessió llicència obres per arranjar l’escala de l’habitatge, situat al carrer Vall 
d’en Roher, 32 de la Granadella. 

• Decret 115/2019, resolució concessió llicència obres per a l’anivellament de terres i instal·lació fixa de reg 
per degoteig a la finca situada al polígon 13 parcel·la 105 del terme municipal de la Granadella. 

• Decret 116/2019, resolució sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida per a 
la reforma de part de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament de la Granadella. 

• Decret 117/2019, resolució sol·licitud pròrroga de 12 mesos a l’Agència de Residus de Catalunya per a 
acabar l’execució de l’ajut en la línia Prevenció 2017, concedit per Resolució de data 28/12/2017.   

• Decret 118/2019, resolució sol·licitud ajut a la línia subvencions per a Projectes Singulars de 
Desenvolupament econòmic als ens que formin part de la XLTI, per a l’actuació Camp d'innovació per a la co-
definició de solucions innovadores als reptes territorials de la prevenció d'incendis, l'explotació sostenible del 
mosaic agro-forestal i el despoblament, a les Garrigues Altes i el Segrià Sec.  

• Decret 119/2019, resolució aprovació Projecte de reforma de part de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament 
de la Granadella. 

• Decret 120/2019, resolució acceptació ajut Departament de Cultura. 

• Decret 121/2019, resolució concessió llicència obres a Parc Eòlic Solans, SL, per a construir un parc eòlic.  

• Decret 122/2019, resolució concessió subvencions en matèries educatives, ajuts per l’adquisició de llibres 
de text d’educació infantil segon cicle, primària i secundària obligatòria en centres escolars públics del 
municipi. 

• Decret 123/2019, resolució aprovació factures, segons l’establert als articles 185 i 186 del Reial Decret Llei 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

• Decret 124/2019, resolució concessió ajut habitatge.   

• Decret 125/2019, resolució concessió ajut habitatge. 

• Decret 126/2019, resolució aprovació Conveni FEDER Paisatges de Ponent.   

• Decret 127/2019, resolució contractació personal.   
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• Decret 128/2019, resolució contractació personal.  

• Decret 1/2020, resolució contractació personal. 

• Decret 2/2020, resolució contractació personal.  

• Decret 3/2020, resolució anul·lada per errors.   

• Decret 4/2020, resolució anul·lada per errors. 

• Decret 5/2020, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
La senyora alcaldessa vol informar que la persona que feia el 75% de la jornada de l’administrativa que està en 
situació de jubilació parcial anticipada va estar de baixa mèdica durant uns sis mesos, i que va presentar la 
baixa voluntària d’aquest lloc de treball, en data 31 de desembre de 2019, aleshores es va haver de fer una 
nova contractació. 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors. 
 
IV. APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A 
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A L’EXERCICI 2020 I SEGÜENTS  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Ateses les Resolucions que anualment publica la Generalitat de Catalunya, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals per a cada exercici. 
Atès que aquest Ajuntament, com ja s'havia fet en la legislatura anterior, considera establir el càrrec electe 
local, l'alcaldessa Sra. Elena Llauradó Pomar, com a beneficiària de la compensació econòmica, respecte a la 
seva dedicació parcial, d'acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d'1 d'abril. 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública/Departament de la 
Presidència/Direcció General d’Administració Local, de la Generalitat de Catalunya, participar en la 
convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2020 i següents, a favor de l'alcaldessa Sra. 
Elena Llauradó Pomar, com a membre de la Corporació qui desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial del 
75%, establerta mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament, adoptat en la sessió extraordinària de data 12 de 
juliol de 2019, d'acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d'1 d'abril (DOGC 5103, de 
3.4.2008), i amb acceptació plena per part de l'Ajuntament d'aquestes bases. 
Segon.- Autoritzar l'alcaldessa per a presentar la sol·licitud per a l'anualitat 2020 i per a les següents anualitats, 
cada vegada que s'obri la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, mentre el Ple no acordi modificar les 
circumstàncies de nomenament o de dedicació en el càrrec. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 

V. APROVACIÓ DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DEL 3R 
TRIMESTRE DE 2019  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
    
Atès el padró fiscal corresponent a la taxa per al subministrament d'aigua potable al municipi de la Granadella 
referent al 3r trimestre de l'any 2019, i que té un import de 24.174,70 euros. 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa per al subministrament d'aigua potable al municipi de la 
Granadella referent al 3r trimestre de l'any 2019, i que té un import de 24.174,70 euros. 
Segon.- Exposar aquest padró al públic per termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i al Butlletí Oficial de la Província, perquè s'hi 
puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes, passat el qual i resoltes les reclamacions, si n'hi 
hagués, es procedirà al cobrament de l'esmentat padró. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 

VI. APROVACIÓ DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL 2N 
SEMESTRE DE 2019    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
    
Atès el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida d’escombraries al municipi de la Granadella referent al 
2n semestre de l’any 2019, i que té un import de 16.718,00 euros. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa de recollida d’escombraries al municipi de la Granadella 
referent al 2n semestre de l’any 2019, i que té un import de 16.718,00 euros.  
Segon.- Exposar aquest padró al públic per termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i al Butlletí Oficial de la Província, perquè s’hi 
puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes, passat el qual i resoltes les reclamacions, si n’hi 
hagués, es procedirà al cobrament de l’esmentat padró. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VII. APROVACIÓ DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE 2019  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
    
Atès el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram al municipi de la Granadella referent a l’any 2019, i 
que té un import de 9.722,76 euros. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram al municipi de la Granadella referent a 
l’any 2019, i que té un import de 9.722,76 euros.  
Segon.- Exposar aquest padró al públic per termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i al Butlletí Oficial de la Província, perquè s’hi 
puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes, passat el qual i resoltes les reclamacions, si n’hi 
hagués, es procedirà al cobrament de l’esmentat padró. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VIII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT – JUNTS) 
DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS   
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La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble 
(UFP – JxCAT – JUNTS). 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que creu que aquesta moció caldria actualitzar-la atès que els fets de la 
setmana passada donen una altra disjuntiva, tant respecte aquesta moció com a la propera moció, a l’haver-hi 
sentència ferma, per tant, caldria, modificar el text en aquest sentit.   
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, tot i haver-hi sentència ferma, i deixar sense 
efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya. 
Aquesta decisió d'un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant l'Estatut de 
Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de cessament del President del 
nostre país. 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l'eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir 
aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 
de desembre de 2019 que hauria d'haver pogut recollir l'acta d'eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta 
raó, i de la sentència del Tribunal Suprem de data 10 de gener de 2020. 
Aquestes dues resolucions d'un òrgan administratiu depenent de l'Estat Espanyol s'afegeixen a la llarga llista 
d'electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d'instàncies administratives i judicials 
de l'Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d'autodeterminació de Catalunya. 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de les nostres 
institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al procés. 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s'intenta executar la inhabilitació del 
M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s'ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L'esmentada 
resolució vulnera tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició d'eurodiputat a 
Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria d'haver recollit l'acta 
d'eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha 
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el proppassat dia 4 
de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es 
prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l'exili. 
QUART.- Instar l'Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S'ha de posar fi a la 
repressió, la judicialització i la persecució d'electes, representants de la societat civil i institucions que, a més de 
no aportar solucions, allunyen l'acord polític. 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la 
plena garantia en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l'autodeterminació de Catalunya, 
el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l'Estat, a la 
Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I 
donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es 
creguin oportuns. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IX. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG – AM) PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA 
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D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la moció presentada pel Grup Municipal Independents per 
la Granadella – Acord Municipal (IxG – AM). 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que creu que aquesta moció caldria actualitzar-la atès que els fets de la 
setmana passada donen una altra disjuntiva, malgrat la sentència en contra del Tribunal Suprem, restant el 
primer punt de la moció presentada anul·lat, a l’haver-hi sentència ferma, per tant, caldria modificar el text en 
aquest sentit.   
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de 2019, que reconeix la 
immunitat d'Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d'Europa, determinant que la immunitat d'un 
eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho 
del procediment intern dels estats membres, malgrat la sentència en contra del Tribunal Suprem. 
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions europees, 
Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han 
vist vulnerats els seus drets. 
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal Suprem apliqui la 
sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici 
de l'1 d'octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d'Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la 
immunitat és nul. D'aquí l'exigència de nul·litat immediata de la sentència i l'exigència de la seva posada en 
llibertat. 
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d'acord amb aquest principi, no 
hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d'Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha 
reconegut. 
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha pronunciat en el 
sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
PRIMER. Reclamar que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició 
d'eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
SEGON. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades eleccions 
europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus 
drets. 
TERCER. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes – com la inhabilitació 
del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques. 
QUART. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del Parlament Europeu i 
als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
X. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Carlos Gibert manifesta que els dies 19 i 20 d’octubre es va fer una visita a Pézilla-la-Rivière, com 
s’havia vingut fent els darrers 16 anys i que, per primera vegada, no es va dir res als regidors.      
La senyora alcaldessa exposa que es va anar a una fira, no era una visita institucional de l’Ajuntament. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que aquesta fira també s’havia fet en anys anteriors i sempre s’havia convidat 
a tothom. 
La senyora alcaldessa exposa que ella no hi va anar i que només hi va anar la gent que es va posar a la fira a 
vendre productes. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que el dia 14 de novembre es va fer una reunió de poble on es va parlar del 
tema de la gasificació de l’empresa Enerkia, anteriorment ja s’havia fet reunions amb aquesta empresa i 
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reunions amb els afectats, a la sala de plens de l’Ajuntament, però sempre per part de l’empresa, i era un 
representant de l’empresa qui explicava els temes, aquesta vegada no hi havia ningú de l’empresa i es va 
explicar des de la vesant de l’Ajuntament, pregunta perquè es va fer així. 
La senyora alcaldessa respon que quan van aconseguir contactar amb l’empresa, que els va costar bastant, van 
tenir una reunió a l’Ajuntament de la Granadella, a principis del mes de setembre, amb l’empresa juntament 
amb els alcaldes de diferents poblacions que tenen la mateixa problemàtica que la Granadella. En aquesta 
reunió l’empresa els va informar que es tornaria a posar en marxa, després d’haver tingut molts problemes 
econòmics i que per això no havia pogut tirar endavant tot el que havia promès, del que ja feia dos anys, però 
els va dir que no es preocupessin, ja que tenien intenció de tirar-ho endavant i que quan tinguessin les coses 
més avançades, ja els ho notificaria, però que, de moment, no es volia reunir amb la gent fins a tenir les coses 
en marxa, també els va dir que acabarien les obres a la Fuliola i que el tercer poble on farien les obres seria la 
Granadella, però encara no han demanat el permís d’obres i no tenen autorització del Departament d’Indústria 
per a la distribució del gas. Aleshores, el que van creure oportú fer va ser fer una reunió amb tots els afectats 
per a comunicar-los que mantenien converses amb l’empresa, que hi estaven damunt, que s’estaven movent, 
ja que molts afectats havien trucat a l’Ajuntament preguntant com estaven les coses, i que quan l’empresa 
tingués l’autorització per a la distribució del gas, que encara no tenen, des de fa dos anys, que aleshores ja es 
podrien posar en contacte amb els diferents afectats, directament, des de l’empresa. 
La senyora Ester Pons afegeix que ho van fer així perquè l’empresa no es va voler reunir amb els afectats i es 
volia tenir el poble informat, per això es va fer la reunió des de l’Ajuntament. I a tothom que ha volgut se li ha 
donat un correu electrònic, que els va facilitar l’empresa, i un telèfon de contacte nou, i saben que algun veí 
s’ha posat en contacte amb l’empresa.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que ja que l’empresa no s’ha comportat d’una manera seriosa, ni prou be, 
pensa que és un fet molt positiu que l’Ajuntament, amb la informació que els va traspassar l’empresa, es reunís 
amb la gent del poble per a informar-los de l’estat de les coses, creu que hi ha hagut molta desinformació de 
l’anterior legislatura, i intenten millorar aquest aspecte.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que no estan posant en dubte les tasques que li pertoca fer a l’Ajuntament, 
però que l’empresa sempre havia donat la cara, havia parlat amb els afectats i havia mostrat la voluntat de fer 
l’obra, però ara sembla ser que no és així. 
La senyora Ester Pons exposa que certament ara no és així, però creu que el poble ha d’estar informat, i estan 
d’acord que qui hauria de donar la cara hauria de ser l’empresa.  
La senyora alcaldessa afegeix que van quedar amb l’empresa que quan tindria l’autorització del Departament 
d’Indústria es reuniria amb els veïns, i això, potser ho considera, fins un cert punt, raonable, ja que durant 
aquests dos anys s’ha anat dient que l’empresa tenia autorització per a la distribució del gas, i no la tenia, per 
tant, quan tinguin una cosa en ferm, que vinguin a explicar quins terminis tindran per a posar el 
subministrament del gas. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que això és el que hauria de fer sempre l’empresa. Seguidament pregunta 
com està el tema de la TDT, ja que fa un temps que es va informar que s’estava elaborant un document tècnic 
per part de l’arquitecta, i pregunta si encara s’està dins el termini del conveni que es va signar a tres bandes. 
La senyora alcaldessa respon que la propera setmana l’arquitecta presentarà el document tècnic i després 
s’haurà d’aprovar i sotmetre’l a exposició pública durant el termini d’un mes. 
La secretària demana intervenir per respondre que no recorda que hi hagués cap termini al conveni per a 
iniciar les obres. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que a la sentència dictada en el cas de l’acomiadament de l’anterior agutzil va 
quedar palès que exonerava l’Ajuntament de pagar cap indemnització i pregunta si hi ha data per al judici de la 
senyora Atzara Noguera. 
La senyora Ester Pons respon que, de moment, no hi ha data, que fa uns dies que va venir l’advocada i que els 
va dir que encara no la tenien, després d’ajornar-se, s’està a l’espera. 
El senyor Carlos Gibert pregunta com està el tema del judici amb l’anterior arquitecte. 
La senyora alcaldessa respon que creu que ja els havia comunicat que va demanar un ajornament i que no 
tenen cap data. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que la decisió del seu grup, i així ho feia l’anterior Ajuntament, era la de no 
pactar en els judicis. 
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La senyora alcaldessa exposa que, com ja es va dir en un Ple anterior, ells també estan en la mateixa línia. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que la informació ha de ser molt més fluïda, abans ho demanava, des del 
grup de l’oposició, l’actual alcaldessa, transparència i poder debatre i parlar en els plens, per això es feia un Ple 
cada mes, com s’havia vingut fent històricament, fer un Ple cada tres mesos suposa que el seu grup rebi la 
informació, moltes vegades, tard i malament. També vol manifestar que, tot i saber que no pertany a 
l’Ajuntament l’estelada ni la pancarta de presos polítics, per part d’aquest Ajuntament, atenent al fet que la 
preocupació és majúscula, com s’ha constatat en les dues mocions aprovades anteriorment, per les 
circumstàncies que es viuen a nivell polític, consideren que hi ha certa deixadesa, tot i que pertanyen a 
l’Assemblea, i demanen que se’n tingui cura, i que l’Ajuntament es faci càrrec de reposar-ho al balcó, que 
potser és el lloc que li correspon, i que ho mantingui amb bones condicions .              
La senyora alcaldessa exposa que l’ANC, com molt be sap el senyor Gibert, és la que ha penjat l’estelada i la 
pancarta de presos polítics, amb el consentiment de l’Ajuntament, i que abans de Nadal es va posar en 
contacte amb l’ANC perquè vinguessin a fer l’arranjament, com ja havien fet altres vegades, però, de moment 
encara no han vingut, pensa que ja ho vindran a solventar. 
 
El debat d’aquest prec es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
13/01/2020. Minut 0h48’44”     
 
El senyor Josep Maria Vilalta, fent referència a la màquia d’escombrar de què es va parlar en un Ple anterior, 
manifesta que es tenia la intenció de comprar-la, però que quan van tenir ocasió de comprar la maquina, la 
despesa no estava prevista al pressupost de l’Ajuntament. La màquina treballava be i sortia be de preu, a 
l’anul·lar el contracte s’havia de valorar el fet d’haver pagat diners, i si el personal de l’Ajuntament no podia fer 
anar la màquina potser valia més llogar una altra persona del poble per fer anar la màquina, que fer venir una 
empresa de fora a fer el servei. Considera que no es va valorar prou be el fet de tirar la màquina enrere. 
La senyora Ester Pons exposa que no és que no s’hagués volgut comprar la màquina, sinó que ja s’havia 
espatllat. Els van preguntar als treballadors que feien anar la màquina si s’havia de fer reparar i van respondre 
que pel que feia la màquina, no calia, que no els hi treia feina i que la podien tornar, i així ho van fer. 
La senyora alcaldessa afegeix que es va parlar amb els tres operaris de l’Ajuntament i es va valorar que no valia 
la pena comprar-la. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que la opinió dels treballadors de l’Ajuntament, envers la màquina, no era 
bona, així mateix, la proposta que fa per poder donar feina a algú del poble és molt interessant, però saben 
que van al límit amb el tema de contractació, tan de bo poguessin contractar més gent del municipi per a fer 
tasques que ara fan tercers. 
 
El debat d’aquest prec es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
13/01/2020. Minut 0h54’38”     
           
La senyora alcaldessa exposa que a l’escola municipal s’ha allargat l’aula on hi ha la cuina i el menjador, per 
part del Departament d’Ensenyament, quedant dues sales que podrà utilitzar l’escola, el Departament 
d’Ensenyament ha pintat una aula i la meitat del passadís i l’altra l’ha hagut de pintar l’Ajuntament, havent 
hagut diversos problemes en aquesta obra.   
 
El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 13/01/2020. Minut 
0h57’28”     
 
La senyora Atzara Noguera exposa que a l’anterior Ple ordinari, en relació a la moció presentada pel seu grup 
(ASG), es va comentar que hi havia uns defectes de forma, però l’ha mirat i no els hi troba, ha mirat les 
competències del Departament de Territori i d’Agricultura, i li demana al senyor Carlos Gibert que, si les sap, 
les hi digui, ja que si ha tingut una errada la vol saber i si va confosa també ho voldria saber, i no sap si 
l’alcaldessa vol tornar a sotmetre a votació aqueta moció i si el senyor Carlos Gibert, i el seu grup, vol donar un 
suport al pagesos i al territori i donar un vot favorable a la moció i, sinó ho presentarien al proper Ple perquè 
tinguin l’oportunitat d’apostar pel territori, vist que no hi ha defectes de forma. 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
http://www.lagranadella.cat/ajuntament
http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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La secretària demana intervenir per a manifestar que a l’ordre del dia de les sessions ordinàries només s’hi 
poden incloure punts el debat i aprovació dels quals es consideri urgent, sempre que s’aprovi la seva inclusió 
per majoria absoluta del membres.           
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
13/01/2020. Minut 0h59’28”     
 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta com està el tema del pagament de factures, ja que hi ha gent que encara 
ha de cobrar. 
La senyora alcaldessa respon que estan pagant les factures com bonament poden ja que, com els havia explicat 
alguna altra ocasió, a l’any 2018 es van excedir en la despesa, i es portava el mateix recorregut els primers sis 
mesos de l’any 2019, amb molta despesa que ara no es pot assumir perquè no hi ha prou ingressos per 
assumir-la; si recorden, en un Ple anterior es va aprovar ampliar la pòlissa fins a 200.000 euros, la qual està 
utilitzada quasi en la seva totalitat, no és que no es vulgui pagar, és que no es pot pagar perquè hi ha hagut 
massa despeses fins al moment. També tenen la manca d’alguns ingressos que anirien molt be, com son les 
subvencions que hauria de pagar la Diputació de Lleida, per un import de més de 100.000 euros, d’actuacions 
fetes i pagades per l’Ajuntament.    
La senyora Atzara Noguera afegeix que mirant enrere han pogut veure que la pòlissa mai havia estat tan 
utilitzada com la van trobar quan van entrar al Consistori i vol preguntar amb quina responsabilitat es va 
començar a gastar dines d’una manera tan desenfrenada fins que va entrar un nou equip a l’Ajuntament i es 
van trobar uns diners al banc i unes despeses molt més elevades i que no podien assumir, i això és un 
problema. Entén que es va actuar irresponsablement. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que ells també poden fer judicis de valor de l’actual govern, que no faran, 
però vol respondre a l’alcaldessa pel que fa referencia a la Diputació de Lleida dient que l’Ajuntament te un 
pressupost i uns ingressos reconeguts, com els del PIL, que no afecten al pressupost, ni a la despesa. 
La senyora alcaldessa exposa que ella parla que l’Ajuntament no te els diners físics per pagar, per molt que 
tinguin uns drets reconeguts.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que no entén la pregunta de perquè tenen factures sense pagar si prou be 
saben perquè no estan pagades.   
   
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
13/01/2020. Minut 1h06’32”     
 
En aquests moments s’absenta del Ple la regidora Sra. Mònica Duaigües Reig, essent les 14,56 hores.  
 
El senyor Carlos Gibert pregunta si respecte a la liquidació de la llicència d’obres concedida a Parc Eòlic Solans, 
han pagat el 4%, o be han interposat recurs contenciós. 
La senyora Atzara Noguera respon que vist que sempre hi ha problemes perquè l’empresa eòlica pagui el 4% de 
la liquidació de l’impost, i hi ha el litigi al Tribunal Superior de Justícia, i legalment ha de pagar el 4%, aleshores 
ho van posar en mans dels advocats Enric Vicente i Simeó Miquel perquè fessin una modificació al Decret de 
resolució de concessió de llicència d’obres respecte al que fa referència al pagament, que quedés plasmat que 
han de pagar el 4%, i que el fet de tenir aquest litigi no hi te res a veure amb el fet de no voler pagar, que és 
obligatori, han afegit algun punt més. L’empresa ha demanat un ajornament, que encara s’ha de respondre, 
però l’empresa han fet un primer pagament. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que el pagament de l’1% respecte al Parc Eòlic Solans ja fa temps que el van 
fer, sobre l’any 2011, quan se’ls va donar permís d’obres, i pregunta si s’ha liquidat la diferència del 1% al 4 %. 
La senyora Atzara Noguera respon que com havien de pagar una cosa que no està resolta.  
La senyora alcaldessa afegeix que l’empresa no hagués pagat una part, si ja la tingués pagada. Ara han pagat 
una part de la llicència actual concedida. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que si ara han pagat una part, a més de l’1% que van pagar, com en els altres 
parcs, ara ja han pagat una quantitat més, fins a arribar a aquests 4%, i això va a favor de l’Ajuntament, 
aleshores ja tenen guanyat el judici, ja que estan sentant un precedent. 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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La senyora Ester Pons exposa que tot està en mans dels advocats de l’Ajuntament, tota la documentació que 
arriba a l’Ajuntament la porten a ells i son ells els que diuen cap on s’ha de tirar, com el tema de l’ajornament, 
que avui l’alcaldessa te una reunió a Lleida, el que no volen es perjudicar tot el que ja s’havia fet.      
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
13/01/2020. Minut 1h11’07”     
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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