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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 7 DE SETEMBRE DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 7/20 
Caràcter: ordinari 
Data: 07/09/2020 
Horari: de 19,06 a 19,53 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 d’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (Exp. 2019.01): responsabilitat de càrrecs 
electes i personal de l’administració (LOT 3) 
V.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble (UFP –  JxCAT - JUNTS) per a la 
suficiència financera dels ens locals   
VI.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) per retirar els honors a Joan Carles I per reprovar l’actuació del Govern Espanyol en la seva fugida 
VII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 
VIII.- 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 extraordinària, de data 22 de juny de 2020, i l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària, de data 6 de juliol de 2020, es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 
del Decret Legislatiu 2/2003, i son aprovats per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, en 
els seus termes. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que el passat dilluns dia 31 es va fer reunió amb el set regidors i tots els 
representants de les associacions del municipi per a plantejar com volien fer la Festa Major, des de l’Ajuntament ja 
l’havien reduït bastant però hi havia diferents veus, es va acordar deixar com a principal dia de festa el dia 14 de 
setembre, i fer un parell d’actuacions dissabte i diumenge.   
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La senyora alcaldessa també informa que han tingut obertes les piscines durant tot l’estiu amb les mesures de 
higiene imposades per la pandèmia, i ha tingut molt bona acceptació per part de tothom, tenint un molt bon 
comportament i, especialment, han de felicitar als nois i noies que portaven les piscines perquè ho han fet molt be.    
La senyora alcaldessa segueix informant que van organitzar el Festival de Música Tradicional, amb el format reduït, 
fent una actuació per dia, al vespre, tothom els ha agraït com s’havia organitzat, els músics que van venir, també 
van estar molt contents que se’ls hagués contractat. Des de el primer moment van dir que la cultura era segura i 
així ha estat.  
La senyora alcaldessa continua informant que cal destacar que des de l’Ajuntament segueixen estan atents a totes 
les indicacions que arriben per part de les autoritats en relació a la pandèmia del COVID-19 i les apliquen al poble 
tal com els diuen les autoritats. També estan en constant comunicació amb el CAP, seguint les indicacions 
sanitàries.  
La senyora alcaldessa informa que tal i com es va dir en la última reunió de poble, estan començant els treballs per 
estendre la xarxa de fibra òptica al municipi, i estan recollint tota la documentació en relació al cas ENERKIA, que ja 
han posat a disposició de l’advocada de l’Ajuntament perquè comenci els tràmits de la denúncia.  
La senyora alcaldessa vol fer un aclariment respecte als camins, que des de fa unes setmanes s’estan arranjant al 
municipi, dient que molts d’aquests camins es financien amb ajuts de la Diputació i alguns gràcies als diners que 
reben del Coto, i que aquest any també han rebut un ajut de la Generalitat per arranjar el camí dels Tagornars que 
passa pel lloc emblemàtic del “Pas Matalacabra”;  aquesta actuació està feta des de el Departament d’Agricultura, i 
s’ha fet per a convertir aquesta via en un camí estratègic per al cas que es tornés a produir un altre incendi com el 
que es va patir a la Ribera d’Ebre, aquest camí s’ha hagut d’ampliar per a poder deixar pas als camions de bombers, 
i creuen que és una cosa fonamental i molt important.      
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 66/2020, resolució concessió llicència obres per realitzar els aïllaments d’una part de la vivenda, a 
l’immoble situat al carrer Ruera, 9 de la Granadella. 

 Decret 67/2020, resolució aprovació definitiva Projecte de construcció de torreta de suport físic per la 
posterior ubicació de les instal·lacions per la millora en la recepció de la TDT a la Granadella i reforma de saleta 

d’instal·lacions per la posterior ubicació de nou rack. 
 Decret 68/2020, resolució aprovació concessió subvenció per a la rehabilitació de façanes. Façana carrer 
Marina, 8 – 10 de la Granadella. 

 Decret 69/2020, resolució aprovació inici expedient licitació per a la contractació de l’obra, 
subministrament i servei d’instal·lació i manteniment d’un GAP-FILLER de TDT, per a la millora de la recepció de 
TDT al municipi de la Granadella. 

 Decret 70/2020, 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 71/2020, resolució concessió llicència d’obres per reparació de façana a l’habitatge situat al carrer 
Major, 6B de la Granadella. 

 Decret 72/2020, resolució aprovació Conveni de col·laboració entre l’entitat Amics dels Animals del Segrià i 
l’Ajuntament de la Granadella, per a l’acollida d’animals de companyia abandonats o perduts en el terme 
municipal de la Granadella. 

 Decret 73/2019, resolució concessió llicència obres per a substituir canonades de reg en el terme municipal 
de la Granadella.  

 Decret 74/2020, resolució aprovació expedient de contractació de la licitació del contracte de l’obra, 
subministrament i servei d’instal·lació i manteniment d’un GAP-FILLER de TDT, per a la millora de la recepció de 
TDT al municipi de la Granadella, i obertura del  procediment d’adjudicació.    

 Decret 75/2020, resolució concessió ajut econòmic al Club Excursionista Garrigues Altes, per a fer front a les 
despeses originades per la compra d’equipament esportiu. 

 Decret 76/2020, resolució contractació personal.   

 Decret 77/2020, resolució concessió llicència obres per a instal·lar plaques fotovoltaiques per autoconsum, 
al Polígon 1, Parcel·la 33 del terme municipal de la Granadella. 
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 Decret 78/2020, resolució aprovació inici expedient licitació per a la contractació de les obres d’asfaltat del 
camí d’enllaç de Llardecans amb la Granadella, en el terme municipal de la Granadella – Les Garrigues. 

 Decret 79/2020, resolució contractació personal.  

 Decret 80/2020, resolució problemàtica gossos.  

 Decret 81/2020, resolució aprovació padró corresponent a la taxa d’escombraries al municipi de la 
Granadella referent al 1r semestre de l'any 2020.  

 Decret 82/2020, resolució concessió llicència obres per a enrajolar la terrassa de l’habitatge situat al carrer 
La Pobla, 86 de la Granadella.  

 Decret 83/2020, resolució aprovació expedient de contractació de la licitació del contracte de les obres 
d’asfaltat del camí d’enllaç de Llardecans amb la Granadella, en el terme municipal de la Granadella – Les 
Garrigues, i obertura del  procediment d’adjudicació.   

 Decret 84/2020, resolució concessió llicència obres de conservació en un edifici existent, situat al carrer 
Emili Pujol, 26 de la Granadella.  

 Decret 85/2020, resolució llicència activitat per a explotació ramadera bovina d’engreix, ubicada al Paratge 
Alies, Polígon 6, parcel·les 180-181 de la Granadella. 

 Decret 86/2020, resolució aprovació padró corresponent a la taxa per subministrament d’aigua al municipi 
de la Granadella referent al 1r trimestre de l'any 2020. 

 Decret 87/2020, resolució aprovació Memòria Valorada per l’arranjament dels camins afectats pels danys 
dels aiguats (DANA) del 22 d’octubre de 2019 al terme de la Granadella: Camí de Les Comangroles – Les 
Figueres - Aranyons i Camí el Moro. 

 Decret 88/2020, resolució Granadeuros. 

 Decret 89/2020, resolució aprovació sol·licitud ajut a l’ARC per a la “Retirada de tubs de fibrociment amb 
amiant acopiats en un solar municipal de la Granadella”.  

 Decret 90/2020, resolució aprovació Certificació. 

 Decret 91/2020, 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 92/2020, resolució ajut Cultura Festival 2020. 

 Decret 93/2020, resolució Odisseu 2020.  

 Decret 94/2020, resolució ajut Diputació DANA 2020.  

 Decret 95/2020, resolució concessió llicència obres per a  construir una minipiscina al jardí de casa d’ús 
privat dotada amb tanca perimetral, al carrer Pou de la Cometa, 23 de la Granadella.  

 Decret 96/2020, resolució aprovació comanda i nomenament nou lletrat i sol·licitud suspensió 
procediment. 

 Decret 97/2020, resolució concessió llicència obres per a pavimentació del pati del solar situat al carrer 
Marina, 50 de la Granadella.  

 Decret 98/2020, resolució aprovació Pla de Seguretat i Salut per a acabats de l'obra civil i les instal·lacions, 
subministrament d'equipament,  rehabilitació d'edifici d'habitatges existents com alberg municipal, Fase II. 

 Decret 99/2020, resolució aprovació sol·licitud ajuts IEI.  

 Decret 100/2020, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
El senyor Carlos Gibert demana fer alguns aclariments: respecte al Decret 80/2020, resolució problemàtica 
gossos. 
La senyora Atzara Noguera explica que ja fa dos o tres anys que hi havia una vivenda al municipi, amb una 
quantitat de gossos important, i que això causava molèsties als veïns. Amb la propietària d’aquests animals s’ha 
buscat una solució adient, tant per als animals com per als veïns i per a ella mateixa, i la resolució és que s’han 
tret una quantitat d’animals de la vivenda i temporalment estan ubicats a un terreny de l’Ajuntament on el 
Coto, antigament, tenia conills. És una mesura temporal, també hi ha una plataforma animalista de Lleida que 
els ajuda perquè aquests animals puguin tenir una adopció amb garanties i així resoldre aquest conflicte que 
últimament s’havia generat mes greu amb els veïns. 
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El senyor Carlos Gibert pregunta respecte el Decret 93/2020, resolució Odisseu 2020, aquest ajut quin ha estat?  
La senyora alcaldessa respon que es va agafar la mateixa persona que ja estava ajudant al Centre de Cultura de 
l’Oli, i que finalitza del dia 15 de setembre. 
El senyor Carlos Gibert pregunta respecte el Decret 96/2020, resolució aprovació comanda i nomenament nou 
lletrat i sol·licitud suspensió procediment. 
La senyora alcaldessa respon que per a mirar d’arribar a un acord amb el litigi que s’havia generat, ja feia tres o 
quatre anys, han canviat de lletrat per a veure si poden arribar a un acord amb l’empresa Tarraco Eòlica.  
La senyora Ester Pons afegeix que es donarà un temps prudencial i que si no s’arriba a un acord se seguirà el 
tràmit.  
La senyora alcaldessa exposa que resta pendent la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que si no ho porta l’advocat Enric Vicente, quin advocat ho portat? 
La senyora alcaldessa respon que ho porta Gonzalo Advocats.  
La senyora Atzara Noguera pregunta si hi ha alguna cosa important a saber. 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si es vol arribar a un pacte.  
La senyora alcaldessa respon que no ho saben que, de moment, miraran de tantejar el terreny i si no s’arriba a 
res interessant per al municipi, beneficiós per al municipi, continuaran amb la resolució del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 
El senyor Carlos Gibert pregunta quin criteri s’ha adoptat per canviar de lletrat. 
La senyora alcaldessa respon que amb el lletrat que hi havia creien que estaven amb un embut, que no sortien 
de la visió que ell tenia, i han volgut enfocar-ho des de un altre punt de vista, a veure si així troben una solució. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que es tracta d’un procediment del qual s’està esperant resolució. 
La senyora alcaldessa exposa que exactament, i que es pot aturar, que és el que han fet ara, que esperaran un 
temps, que no serà molt llarg, per mirar si poden arribar a un acord, i si no es pot arribar a cap acord, seguiran 
amb la resolució, aquest és un tràmit permès judicialment. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que sempre s’entén que amb el benefici que poguessin guanyar el màxim. 
La senyora alcaldessa respon que evidentment, que ja ha dit que sigui el més beneficiós possible per al 
municipi.      
El senyor Carlos Gibert manifesta que després que es tombés pel Jutjat de Lleida, el Conveni i la liquidació 
complementària, tot i que, com havia dit, per dues vegades la Comissió Jurídica Assessora, i això ja ho havien 
explicar en un Ple, estaven parlant d’un volum de diferència del 1% al 4%, de més de dos milions euros, amb els 
corresponents interessos en cada cas, entenen que el mes beneficiós per al poble, a nivell econòmic, continua 
essent aquesta liquidació complementària. 
La senyora alcaldessa exposa que no saben que determinarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
El senyor Carlos Gibert pregunta si està aturat ara. 
La senyora alcaldessa respon que en aquest moment sí. 
La senyora Ester Pons afegeix que està aturat perquè restava la resolució del TSJC, i que mentre s’espera la 
resolució es pot demanar una aturada temporal, per intentar arribar a un acord beneficiós, i si no s’arriba a 
quest acord amb l’empresa, o no es veu factible, o no sembla be, se seguirà el procediment i que surti la 
resolució que surti.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que només cal que llegeixin l’acord a que van arribar a Bellaguarda, que 
a ell no li ha agradat, i que en la situació que s’estava a la Granadella s’anava per a cobrar els més de dos 
milions d’euros, conforme a la liquidació del 4%, i si això no s’aprovava, es cobrava el que estava pactat al 
Conveni, i no calia cap negociació, que serà més això que el que es pactarà amb aquests advocats.  
La senyora alcaldessa exposa que no saben el que serà perquè el futur no l’ha vist ningú encara, per tant, el que 
serà no ho saben, i si no cobren la resta del 4% que ell diu, el Conveni que tenen és molt minse, el que cobren 
ara per megawatt és ridícul, pe tant, això sí que és millorable.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que amb aquests advocats no ho millorarà. 
La senyora alcaldessa exposa que el de Bellaguarda és millorat al seu.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que estan parlant d’uns fets que ja estan passats, i que no poden millorar un 
Conveni que al seu dia es va signar i que va entrar en vigència el mateix dia que es va signar. Una cosa és 
denunciar aquest Conveni, que això te una via judicial, com s’ha estat portant fina ara, i resoldrà el TSJC quan li 
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pertoqui, i l’altra cosa és dir: anem a millorar un Conveni que encara no està resolt, si és favorable o no és 
favorable o és legal o és il·legal. El que tenien fins ara era, independentment del pronunciament judicial, del 
Jutjat de Lleida, que està recorregut al TSJC, dos sentències de la Comissió Jurídica Assessora en les quals deia 
que el Conveni causava un perjudici econòmic a l’Ajuntament i que s’havia de liquidar aquesta diferència, 
entenen que arribar a un acord ara és, com a mínim, prevaricar, perquè estan parlant d’un tema que ja s’hauria 
d’haver resolt i encara estan esperant una sentència. 
La senyora Ester Pons exposa que això no és culpa seva, sinó que és culpa de la justícia, que va lenta.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que si ara paren aquest procés i intenten negociar el Conveni, quan encara no 
està resolt, haurien d’esperar que es resolgués aquest Conveni abans de negociar un nou Conveni perquè ara 
esta en mans de la justícia, i no esta en mans de l’Ajuntament renegociar un altre Conveni, quan aquell encara 
no està resolt, això es el que vol que entenguin.  
La senyora alcaldessa exposa que això ja ho entenen, i que ho poden entendre tant o millor que ell, i sí que es 
pot renegociar un altre Conveni estan aquest en el punt que estan ara, en aquest moment. De moment, aturen 
la resolució, si arriben a un acord, sigui el que sigui, de Conveni o del 4% o del que sigui, s’aturarà i el judici 
quedarà en aquest punt, no s‘emetrà la resolució, i en cas que no hi arribessin, s’emetrà la resolució. Han estat 
molts anys amb aquest conflicte i, per tant, el que creuen ells és que s’ha d’arribar a un punt definitiu, i que 
evidentment procuraran que sigui el millor per al poble, només faltaria, per això estan en aquest Ajuntament, i 
per això i han optat aquí: per mirar de resoldre problemes i millorar sempre els serveis al municipi, i aquest és 
un punt molt important, però no definitiu, i que sí que es pot negociar un altre Conveni. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que no està a les seves mans de resoldre-ho, sinó que està en mans de la 
justícia, ells son els primers interessats en que s’hagués pronunciat la justícia, i que si s’ha allargat la justícia no 
és problema de l’Ajuntament. L’Ajuntament denuncia un Conveni que, a totes llums, i així ho diu la Comissió 
Jurídica Assessora, és il·legal, i a partir d’aquí passa a les mans de la justícia, i l’Ajuntament ja no pot fer res 
més. Una altra cosa és dir: arribarem a un acord amb aquesta empresa perquè es retiri i anem a renegociar un 
altre Conveni. Ell sempre ha dit que l’Ajuntament no ha de negociar res, que el que ha de fer és aplicar la llei i si 
hi havia el 4%, l’Ajuntament ha de fer aquesta liquidació complementària al 4%. 
La senyora alcaldessa exposa que hi ha moltes opcions en aquest punt. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que conveniar contra una Ordenança és il·legal, que mai havien estat 
tan a prop de la sentència, i que el que no poden fer és parar el procés. 
La senyora Atzara Noguera exposa que sempre s’havia explicat, per l’anterior alcalde, en diverses reunions de 
poble, i ella així també ho creia fins que ha tingut una informació més, que hi havia dues opcions acabat aquest 
litigi: una era cobrar el Conveni, una altra era cobrar la complementària i una altra tercera que podia ser cobrar 
el Conveni i la complementària, els informen i ella és la primera que es dona compte ara, que el Conveni i l’ICIO 
van per dos procediments jurídics diferents, per tant, pot passar que es perdi el Conveni i que es perdi l’ICIO. 
Ella no és advocada i diu el que li ha dit un advocat i vol afegir que pensa que qualsevol dels advocats, es digui 
com es digui, és un més que entra al negoci. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que ells també van parlar amb Gonzalo Advocats, i per a ells això és un pas 
endarrere. La feina està als jutjats, que son qui ha de determinar, i van lents a tot arreu, malauradament. Quan 
Bellaguarda renegocia el Conveni ho renegocia amb Gonzalo Advocats, i Gonzalo Advocats tenen una 
associació que es dedica a intentar que en aquests convenis es tregui el màxim rendiment, però una cosa son 
els convenis, que ell els denunciaria tots, perquè son un acord entre una part i una altra part i s’hauria de veure 
fins a quin punt aquests convenis son legals o no, que és el que se li demana a la justícia, i l’altra son els 
impostos.  
La senyora Atzara Noguera exposa que son dos procediments que van paral·lelament i un no afecta l’altre.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que al pressupost hi ha una partida que és l’ICIO i una altra, que és l’IAE i 
altres impostos, i l’altra cosa és aquest Conveni, que és voluntari. Des de l’any 2012, que van començar a 
funcionar les eòliques, cada any hi ha uns ingressos per ICIO, com per IAE perquè l’Ajuntament te la potestat de 
cobrar els impostos.  
La senyora Atzara Noguera pregunta si es refereix a ICIO o a BICES, perquè cada any no cobren ICIO, cobren 
quan l’empresa eòlica fa l’obra.  
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El senyor Carlos Gibert manifesta que ara l’ICIO l’Ajuntament l’ha cobrat per l’ampliació d’un parc, i és un 
pagament únic, però és un impost i és intocable.  
La senyora Atzara Noguera exposa que ella ho veu de la mateixa manera, però que estan pendents de saber a 
veure com ho veurà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que serà d’un Conveni. 
La senyora Atzara Noguera pregunta: i del ICIO no?  
El senyora Carlos Gibert respon que no, que l’Ajuntament va posar l’ICIO al 4% i no s’ha tocat.  
La senyora Atzara Noguera exposa que, de moment, l’ICIO de quan es van fer aquelles obres, no s’ha cobrat. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que l’ICIO està posat al 4% des de l’any 2008, en una Ordenança, i que no s’ha 
tocat, ara el que s’està fent és, com les empreses eòliques només van pagar l’1%, i hi havia gent que van pagar 
el 2%, el que es permet a l’Ajuntament és fer una complementària per la diferència, que és el que es va fer amb 
tots els veïns i les empreses eòliques, però aquestes van denunciar la complementària i l’Ajuntament va parlar 
amb la Comissió Jurídica Assessora i els van dir que havien de cobrar aquesta diferència, segons el que tenien 
publicat al 2008. 
La senyora Ester Pons exposa que el jutge va dir que ells no havien de pagar, i els veïns del poble sí. 
L’Ajuntament va tornar a recórrer, que ja li sembla be, però pot ser que li tornin a dir que no.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que a la gent del poble que va fer obres i encara no havia prescrit, se li va fer 
aquesta complementària, hi va haver-hi uns quants veïns que van pagar, uns altres veïns no van pagar i van dir: 
volem anar a un contenciós administratiu, i hi van anar i les empreses eòliques també hi van anar, es va fer el 
judici i tots aquests veïns que havien pagat el 2% o l’1% van acabar pagant el 4% perquè així ho va dictaminar el 
Jutjat de Lleida. L’estratègia de les eòliques va ser diferent, perquè van dir: nosaltres tenim un Conveni signat 
amb l’anterior Ajuntament amb el qual diu que us pagarem un tant; i és perquè tenen aquest Conveni que el 
Jutjat de Lleida els dona la raó, perquè tenen un Conveni, a diferència dels veïns, que no tenen cap Conveni, 
per això perden el judici, tot i tenir l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, que al cap i a la fi seran els 
mateixos jutges que es trobaran al TSJC. L’anterior Ajuntament ho recorren allí perquè els ho diu aquest i molts 
altres advocats i també parlen amb Gonzalo i també diuen que poden renegociar un Conveni, però no estan 
parlant del Conveni, torna a dir, estan parlant d’una il·legalitat: tenint un 4% publicat, ells no te l’han pagat, i tu 
estàs demanant aquesta diferència, que son diners que haurien d’estar al poble. 
La senyora alcaldessa exposa que la Comissió Jurídica Assessora també els va recomanar renegociar el Conveni, 
i això no es va fer. 
El senyor Carlos Gibert respon que no. 
La senyora Ester Pons exposa que la Comissió Jurídica Assessora va dir que només hi havia una part del Conveni 
il·legal, que era aquesta i que el que s’havia d’haver fet era renegociar, segons l’informe de la Comissió Jurídica 
Assessora.  
La senyora alcaldessa afegeix que si nomes s’agafen del que diu el jutge o l’advocat el que volen, això no pot 
ser, perquè llavors tergiversen la realitat. La Comissió Jurídica Assessora recomana fer les dues coses, i ell 
només n’hi fa una, però cadascú fa el que li sembla.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que hi ha un dictamen i que aquest dictamen diu claríssimament que s’ha de 
cobrar aquesta diferència, i quan es denuncia el Conveni és perquè es fa la complementària i les empreses 
eòliques els porten a judici. La Comissió Jurídica Assessora diu que han de liquidar aquesta diferència i tot i fer-
ho encara no s’ha resolt aquest 4%, quan es resolgui aquest 4%, que son diners que haurien d’estar a 
l’Ajuntament, després mirem de millora el Conveni. 
La senyora alcaldessa pregunta que és el que va tombar el Jutja de Lleida. 
El senyor Carlos Gibert respon que ells tenien raó amb aquest Conveni, però ells demanen las complementària i 
per això van al TSJC. Si hi ha veïns del poble que han pagat aquesta diferència perquè les empreses eòliques no 
l’han de pagar, seria un greuge comparatiu bestial. 
La senyora alcaldessa exposa que està claríssim, que ells també ho veuen així, però que no saben que resoldrà 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que només ha dit que s’han agafat un temps per si poden arribar 
a un acord, però que si no els interessa seguiran amb la resolució del TSJC, i el temps que s’han agafat és curt.           
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El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 07/09/2020. Minut 
0h37’08”     
 
La senyora Atzara Noguera exposa que s’està portant aquest tema per un costat que no toca, que poden tenir 
moltes diferències els set regidors però que creu que amb això estan tots d’acord, i que el que volen els set, 
creu ella, és que hi hagi la millor solució i més quantiosa per al poble. Ella ja ha dit que no era advocat i que no 
coneixia el marc legal de tot això, però que s’ha de creure el que li diuen, i pensa que no han d’estar 
assessorats per una figura única, i que han de tenir altres assessors, perquè aquí el que s’està tractant és un 
tema dels més complexos que es poden trobar.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que ell s’ha assessorat per un munt d’advocats, però que al final te’n 
representa un, i ara estan parlant que es canvia el representant que tenien per un altre, que es diu Gonzalo 
Advocats, però que han d’anar a la major: que és tenir aquesta liquidació complementària que han fet, després 
que diguin que aquest Conveni es pot renegociar, endavant, però primer la diferència. 
La senyora Atzara Noguera exposa que no està a les seves mans això. Ells també volen cobrar això, però no 
depèn d’ells. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que està en mans de la justícia, doncs que resolgui, i que ara ho allarguen i 
canvien d’advocat.  
La senyora Atzara Noguera exposa que l’advocat Enric Vicente, el darrer tràmit que els havia d’advertir que hi 
havia hagut canvis al TSJC no els va avisar, i que han recopilat que aquests anys ha cobrat al voltant dels 50.000 
euros. 
El senyor Carlos Gibert pregunta si pensa que no cobraran res aquests advocats?, que ho faran de franc? 
La senyora Atzara Noguera exposa que per ella no estava fent la seva feina com tocava quan a una cosa, la més 
complexa que te l’Ajuntament de la Granadella entre mans, ja de molts anys, un últim tràmit molt important, 
no avisa. 
El senyor Carlos Gibert pregunta així han de veure si canvien al TSJC per canviar d’advocat? Això està en mans 
del TSJC que ha de resoldre, i resoldrà aviat. 
La senyora Atzara Noguera exposa que existeix la possibilitat que perdin l’ICIO i que perdin el Conveni, que de 
garanties al 100% no n’hi ha de res.  
 
El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 07/09/2020. Minut 
0h40’53”     
 
La senyora alcaldessa exposa que no es preocupin, que abans d’acabar l’any, estarà resolt.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que si un advocat por arribar a fer que l’Ajuntament cobri sobre els dos 
milions d’euros, el que hagi cobrat ho troba barat.  
La senyora Atzara Noguera exposa que estan fent una comparativa que no és justa, perquè els 50.000 euros 
que ha cobrat l’advocat, ja els ha cobrat, i els 2.500.000 euros de les empreses eòliques, de moment, son fum.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que Gonzalo Advocats no ho farà de franc i que el TSJC no saben quan 
resoldrà, encara que l’alcaldessa digui que a finals d’any estarà resolt. Tant de bo estes resolt en 15 dies. Estan 
discutint que aquell advocat que havien pagat fins ara se’l fot al carrer i se’n posa un altre i, de moment, se 
retira del procés perquè es vol repensar, quan està en mans del TSJC, el que han d’esperar és la sentència. 
La senyora Atzara Noguera pregunta i si la sentència és que et quedis sense res, què?              
El senyor Carlos Gibert respon que no ho saben, que les empreses eòliques son les que denuncien, que 
l’Ajuntament havia fet una complementària dient que havien de pagar el 4%, com van fer amb tots els veïns i 
les eòliques diuen que mentrestant no paguen el Conveni i que quan resolgui el Tribunal, ja pagaran, si el 
recurs es perd, hauran de pagar el Conveni amb efecte retroactiu. 
La senyora Atzara Noguera exposa que son dos procediments diferents, a nivell jurídic, i ella això no ho sabia. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que les empreses eòliques el que volen és aplicar el Conveni, a diferència de 
la gent que no tenia cap Conveni, i si guanya l’Ajuntament aquesta diferència del 1% que han pagat al 4% 
reclamat, son més de dos milions d’euros, després renegocia els convenis que vulguis.   
 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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La senyora Atzara Noguera pregunta que passa amb el Conveni si guanyen les empreses eòliques? 
El senyor Carlos Gibert respon que el Conveni serà vàlid. 
La senyora Atzara Noguera exposa que no, que el Conveni està trencat. 
 
El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 07/09/2020. Minut 
0h44’20”     
 
La senyora alcaldessa exposa que nomes vol fer una reflexió, i és que el Conveni és voluntari, no obligatori, i 
que si es queden nomes amb el Conveni, no tenen garantia que es compleixi. El tema era només i senzillament: 
com que encara no ha tret la resolució el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tenen legalment, de 
moment, aturat això, és un procés que no arribarà a final d’any, i tot es tornarà a engegar, per això els diu que 
abans de final d’any, si no han arribat a un acord, tornarà a estar en procés de poder fer la resolució el TSJC, 
per tant, no allarguen res que no sigui factible, perquè, com ja ha dit al començament, el que volen, tots els 
que estan aquí, els set regidors, és el millor per al municipi i és on intenten anar. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que ells no estan al govern i no poden dir res. Simplement que quedi clar que 
els sembla que no haurien d’anar allargant-ho mes, l’alcaldessa diu que només ho allargaran fins a final d’any, 
tant de bo estigués resolt demà, és que ja porten molt temps, no calia allargar-ho més per canviar d’advocat. 
La senyora alcaldessa exposa que no ho allarguen ells, que és la justícia. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que no ho atura l’Ajuntament, és de mutu acord, a l’empresa també li 
interessa negociar perquè també tenen les de perdre. La seva opinió és que és jugar a la loteria, es va al TSJC i a 
veure que diuen. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que estàs complint la llei si tens un 4% aprovat, has de liquidar al 4% . La 
justícia t’ho pot tombar tot, però tu ho fas be perquè has d’aplicar un 4% i apliques un 4%. I la obligació que 
tenen com a regidors que son i com alcaldes és la de defensar els interessos del poble i que, en aquest cas, és 
cobrar uns impostos que tenien al 4%.  
La senyora alcaldessa exposa que és el que acaba de dir fa un moment i que això és el que intentaran fer.  
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si s’ha acordat la minuta amb Gonzalo Advocats, perquè acostumen a fer 
una minuta mensual. 
La senyora alcaldessa respon que quan sàpiguen el que els cobren, ja informaran.                  
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP.2019.01): 
RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3)  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada. 
 
ANTECEDENTS.- 
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la 
licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les 
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de 
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació 
de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, 
d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les 
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la licitació d’un 
nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs 
electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL 
per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de 
Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels 
òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses 
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d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent 
expedient, amb número 209.01 
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat definitivament 
l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles 
terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs 
electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en 
España. 
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser prorrogat per dos períodes de 
dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, 
de quaranta-vuit mesos com a màxim. 
3.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar 
adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de 
la mateixa data de signatura. 
FONAMENTS DE DRET.- 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de 
contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades 
abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes basats 
en aquests. 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de 
Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, aquest 
Ajuntament 
S’ACORDA: 
Primer.- Que l’Ajuntament de la Granadella s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per 
tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de 
l’Ajuntament de la Granadella. 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Granadella a l’Acord marc del servei d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les pòlisses que a continuació 
s’indiquen: 
- Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la mercantil AIG 
Europe SA, per un import de 935,29 euros, amb vigència des de el 10 de maig de 2020. 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 935,29 euros que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-22400. 
Quart.- Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i correu 
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València 231, 6º, 08007 de Barcelona), també 
al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155-159 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
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. 
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V. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT – JUNTS) 
PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS    
   
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra 
societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar 
situacions per les quals no estem preparats. 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera per a 
conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més 
en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les 
treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives 
comunitats locals. 
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-les. Tant en 
la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la 
pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat 
de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties. 
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la LRSAL del 
2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu 
per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han 
estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de 
mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no 
serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que 
els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada. 
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però, a la 
vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació 
econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens 
calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, 
però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur. 
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que garanteix els 
recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que es presten 
habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat 
d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes 
les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més 
tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que 
s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana. 
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que obliguen als 
Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, 
per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de 
cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de 
mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que 
s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels 
Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del 
municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels 
ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració 
General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, 
s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a 
l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat 
que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un 
greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents. 
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, el grup municipal d’Units 
Fem Poble (UFP – JxCAT – JUNTS) proposa al Ple de l’Ajuntament de la Granadella l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de la Granadella a l’acord signat per la FEMP i el Govern de 
l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda 
urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir 
les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit 
extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons 
perdut de 5.000M€. 
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 
d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present 
crisi. 
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del 
superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació 
socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que 
no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de 
les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats. 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens 
locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat 
per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures 
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la 
pandèmia. 
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les entitats 
municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis 
derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests 
mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a 
les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen. 
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una 
avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè 
ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, 
per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. 
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions 
locals del nostre país. 
 
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 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) PER RETIRAR ELS HONORS A JOAN CARLES I PER REPROVAR L’ACTUACIÓ DEL 
GOVERN ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA   
 
La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres dècades, pels seus 
escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social, el rei Felip VI va admetre, sense 
vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. 
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Joan Carles en què s’hi 
haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de comissions originades en diversos 
contractes de construcció o subministrament d’armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. 
Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions 
d’euros. 
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Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit anuncia que fuig 
d’Espanya escapant del control democràtic i judicial. 
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que els Borbons han repetit 
històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del Govern de l’Estat Espanyol en aquesta operación de 
sortida clandestina, anterior en realitat al propi anunci de la decisió adoptada per la“Casa Real”. Una “fugida 
d’Estat” que per sí mateixa implica el reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia 
monàrquica. 
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central, s’han vulnerat 
explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que teòricament haurien de protegir i fer complir. 
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar políticament en el sentit que 
Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap a la independència. 
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple no podem restar impassibles. 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de la Granadella proposa 
l’adopció del següents acords: 
PRIMER.- Retirar la Medalla d’Or de la ciutat, si s'escau, i tota la resta de títols honorífics i reconeixements 
personals, així com els carrers en homenatge al rei emèrit Joan Carles I. 
SEGON.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, segons la Ley de Sucesión 
en la Jefatura del Estado de julio del 1946. 
TERCER.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària en la sortida del rei emèrit, 
tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro Sánchez, en una operació destinada a protegir-lo 
de la justícia suïssa. 
QUART.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions necessàries per esclarir el rol 
del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació d’Estat de blindatge de la monarquia i detallar la situació 
actual en la que es troba el rei emèrit. 
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les reformes necessàries 
per poder: 

 Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats corresponents a les 
institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o hagin sigut part activa. 

 Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal Suprem. 

 Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les causes i sentències per 
aquests delictes. 

 Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial. 

 Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita. 
SISÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i els catalans decidim el nostre 
futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos amb qualsevol iniciativa per exercir el dret democràtic de la 
ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre el seu model d’Estat. 
SETÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la Comissió Europea a actuar en 
defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat espanyol la deguda i estricta aplicació dels tractats que regulen 
les obligacions dels Estats en aquest àmbit. 
 
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 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES 
CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7   
 
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del ministre José Luis 
Avalos, va tancar la porta, l'abril passat, a compensar les empreses concessionàries que exploten la gestió de 
les autopistes per les eventuals pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat vial com a conseqüència 
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de la covid-19. 
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis reclamaven que el govern 
espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per la disminució del volum de trànsit al llarg 
d'aquest període de la pandèmia. 
La realitat ha estat que, malgrat l'anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per decret llei que aquestes 
empreses puguin demanar a l'Estat una pròrroga en els contractes de concessió per compensar les pèrdues 
ocasionades per les mesures per frenar l'expansió de la pandèmia durant l'estat d'alarma. 
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d'AP-7 comprès entre Cambrils i La 
Jonquera i del tram de l'AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira I'1 de 
setembre de 2021, però amb el nou decret es podria allargar. 
La finalització de les concessions de l'AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de l'AP-7, en els trams de 
Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran oportunitat per desfer l'embolic viari català i per 
apostar definitivament per un model de mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d'estar 
pagant mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per unes 
concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l'AP-7 entre Molins de Rei i  
Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara segueixen pagant un preu molt per 
sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja 
diverses vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes. 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa l'adopció dels següents acords: 
PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l'AP-2 i I'AP7. 
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l'AP-7 i AP-2 al 
llarg de la concessió encara vigent fins I'1 de setembre de 2021. 
TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el termini establert en 
les concessions vigents. 
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups parlamentaris del Congrés i Senat. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que vol fer una puntualització, ja que tot i que és una moció molt generalista, 
és interessant perquè l’AP-7 ja hauria d’estar alliberada i l’AP-2 pel que fa referència al tram de Garrigues, amb 
l’alliberament donaria accés als accessos tant de Puigverd, com d’Artesa, com el de Castelldans, pel fet d’estar 
alliberada l’autopista donaria obertura al que seria una autovia.   
 
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. PRECS I PREGUNTES 
No es formulen precs ni preguntes.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  
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