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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 4 DE MAIG DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 3/20 
Caràcter: ordinari 
Data: 04/05/2020 
Horari: de 14,07 a 15,01 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal – Ple telemàtic 
 
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.- Aprovació, en exercici de la potestat d’autoorganització de l’article 4 LBRL, acordar amb caràcter excepcional 
i essent necessari per a garantir el funcionament de les institucions locals, la celebració de sessions de Ple 
mitjançant sistemes tecnològics de videoconferència o similars que garanteixin la seguretat tecnològica, la 
participació de tots els membres en condicions d’igualtat, la validesa de la seva realització, dels debats i dels 
acords que s’adoptin.  
II.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors 
III.- Informes d’Alcaldia 
IV.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
V.- Precs i preguntes 

 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
La senyora alcaldessa pregunta als assistents si tots els regidors es troben en territori espanyol. Si no es 
manifesta res en contrari s’entén que tots els assistents es troben en territori espanyol. 
 
La secretària, respecte a la identificació dels membres, demana intervenir per a manifestar que s’identifica la 
identitat dels assistents visualment que son els set regidors i regidores membres de l’Ajuntament de la 
Granadella, amb l’alcaldessa, i que això li consta amb notorietat.    
 
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. APROVACIÓ, EN EXERCICI DE LA POTESTAT D’AUTOORGANITZACIÓ DE L’ARTICLE 4 LBRL, ACORDAR 
AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL I ESSENT NECESSARI PER A GARANTIR EL FUNCIONAMENT DE LES 
INSTITUCIONS LOCALS, LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS DE PLE MITJANÇANT SISTEMES TECNOLÒGICS DE 
VIDEOCONFERÈNCIA O SIMILARS QUE GARANTEIXIN LA SEGURETAT TECNOLÒGICA, LA PARTICIPACIÓ DE 
TOTS ELS MEMBRES EN CONDICIONS D’IGUALTAT, LA VALIDESA DE LA SEVA REALITZACIÓ, DELS DEBATS I 
DELS ACORDS QUE S’ADOPTIN. 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
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Atès que l'evolució del coronavirus COVID-19 ha creat una situació d'emergència sanitària sense precedents, que va 
portar al Govern estatal a decretar l'estat d'alarma per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 
465/2020, de 17 de març.  
Atès que aquesta situació d’estat d’alarma, i les mesures de limitació de la lliure circulació de les persones 
imposades, han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, dificultant la celebració de les reunions dels 
seus òrgans de govern de manera presencial. 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica que, en la seva Disposició Addicional Tercera, disposa que: 

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, 
adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc 
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de 
motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a 
distància. 
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden 
trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els 
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les 
seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. 
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la 
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la 
participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions. 
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de 
qualsevol mecanisme audiovisual o digital. 

Atès que el Govern de l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, va aprovar una modificació de la 
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL), per facilitar a les entitats locals la possibilitat de convocar 
i celebrar sessions dels seus òrgans col·legiats i adoptar acords a distància per mitjans electrònics, tot afegint un 
nou apartat 3 a l’article 46, que disposa: 

3. En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes 
públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim 
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la 
concurrència de la situació descrita per l’Alcaldessa o Presidenta o qui vàlidament la substitueixi a l’efecte 
de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a 
distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en 
territori espanyol i resti acreditada la seva identitat. Així mateix, s’haurà d’assegurar la comunicació entre 
ells en temps real durant la sessió, disposant els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o 
secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. 
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o 
altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, 
l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin. 

Atès que la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, disposa que la convocatòria de les sessions haurà de 
motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància i que, 
a aquests efectes l’estat d’alarma acordat pel Govern de l’Estat, justifica en si mateix la concurrència dels requisits 
per al funcionament electrònic dels òrgans col·legiats mentre duri aquesta situació. 
Atès els requisits que estableixen tant el Decret llei 7/2020 com l’apartat 3 de l’article 46 de la LBRL, i que d’acord 
amb aquests, als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per mitjà 
de qualsevol mecanisme audiovisual o digital. 
Atès que, mitjançant resolució de data 28/04/2020, aquest Ajuntament es va adherir al servei de videoconferència 
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats 
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dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, 
de 17 de març. 
Per tot això, aquesta presidència en ús de les atribucions que té conferides per la legislació vigent, proposa 
l’adopció dels següents: 
ACORDS 
PRIMER.- Aprovar el desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, 
amb caràcter excepcional i durant la vigència de l’estat d’alarma, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de la 
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de 17 de 
març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
SEGON.- Aprovar les següents instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions plenàries que es 
celebrin telemàticament: 

Requeriments de la disposició addicional tercera Decret llei 7/2020: 
-La convocatòria de les sessions motivarà la concurrència o manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que se celebri a distància. 
- En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part del plenari poden trobar-se en diferents 
llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels 
membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes 
es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans 
durant la sessió. 
- Els mitjans electrònics emprats han d’assegurar que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les 
persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i 
deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions. 
- Amb anterioritat a l’inici de la sessió, els membres del Ple de la Corporació hauran de tenir garantit el 
funcionament òptim del programari d’accés amb els corresponents equips. En aquest sentit, els membres hauran 
d’estar en disposició de connectar-se amb una antelació de 15 minuts a l’inici de la sessió. 

Constitució de la sessió: 
El Ple es constituirà amb l'assistència telemàtica d'un terç del nombre legal dels seus membres, que en cap cas 
podrà ser inferior a tres, entre els quals ha de ser-hi la presidenta. Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota 
la sessió. 
En tot cas, serà requisit necessari l'assistència telemàtica de la secretària de la Corporació o qui legalment la 
substitueixi per a la celebració de la sessió. També de la intervenció municipal quan sigui preceptiva la seva 
assistència. 

Desenvolupament sessió: 
La secretària de la Corporació prendrà nota dels assistents en cada moment del Ple als efectes del còmput dels 
quòrums oportuns. Durant la sessió i de manera continuada, haurà d’identificar visualment o acústicament, 
mitjançant vídeo o àudio, els assistents al Ple. 
En el cas que algun regidor o regidora es desconnecti per dificultats tècniques en les comunicacions, es posarà en 
pausa la videoconferència, i es reprendrà la sessió en el moment que la secretària acrediti la presència de tots i 
totes les assistents. 
La desconnexió de la presidència o de la secretà suposarà, automàticament, la suspensió del Ple, que es reprendrà 
un cop recuperi llur connexió. 
La presidenta obrirà i aixecarà les sessions i dirigirà les deliberacions, concedint els torns d'intervencions. 
Únicament es tractaran a les sessions els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevat que hi estiguin reunits tots 
els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 

Votació: 
La votació es realitzarà de forma individual i en veu alta. La presidenta del Ple serà l’encarregada de formular la 
pregunta sobre el sentit del vot a cadascun dels regidors o regidores que, podran expressar-lo a favor, en contra o 
abstenció, considerant-se que hi ha abstenció quan iniciada la deliberació d’un punt concret es desconnecta un 
regidor o regidora i no es torna a connectar abans de la votació, sempre que no sigui per causes alienes a aquest o 
aquesta. 
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Durant la votació individual de cada regidor o regidora, la presidenta de l’òrgan haurà de donar un temps 
prudencial perquè la secretària de l’òrgan pugui visualitzar o escoltar i anotar, un a un, el sentit del vot dels 
membres de la Corporació. Una vegada sumats els vots, la presidenta proclamarà el resultat i si s’ha adoptat o no 
l’acord. 

Gravació de les sessions: 
Les sessions del Ple seran gravades i es podran visionar a 
 
www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens 
 

Caràcter públic de la sessió plenària: 
Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions es preveurà la seva difusió per mitjà de qualsevol 
mecanisme audiovisual o digital. 
En concret, les sessions plenàries seran retransmeses en directe en el canal de YouTube de l’Ajuntament de la 
Granadella. 
TERCER.- Aprovar les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació, en allò que resulti 
d’aplicació. 
 
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. 
 
II. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 13 de gener de 2020, i l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària, de data 24 de febrer de 2020, es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 
110.3 del Decret Legislatiu 2/2003.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 13 de gener, al 
punt V, d’aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del 3r trimestre de 2019, hi 
apareix un import de 24.074,70 euros, i a la gravació del Ple que hi ha penjada al Youtube es diu un import de 
24.156,46, i pregunta si és tracta d’un error al vídeo o be a l’acta i que el mateix passa al punt VI, d’aprovació 
del padró corresponent a la taxa de recollida d’escombraries del 2n semestre de 2019, que a l’acta surt un 
import de 16.718 i a la gravació del vídeo de 16.686. 
La secretària demana intervenir per a respondre que es tracta d’un error a la gravació ja que la documentació 
que se li va entregar era errònia, en aquesta hi havia un import que no era correcte, no sap si degut a un 
problema informàtic, cosa que no va passar amb la que feia referència a la taxa de clavegueram. Es tracta d’un 
error material, s’ha detectat aquest error material i cal corregir-lo a l’acta. El contingut dels acords son els que 
es recullen a l’acta i els errors materials, que no afecten al contingut dels acords, es poden corregir. 
 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 13 de gener de 2020, i l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària, de data 24 de febrer de 2020, son aprovats per unanimitat del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
III. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que el Ple ordinari s’havia de celebrar el dia 6 d’abril però que degut a la declaració 
de l’estat d’alarma es va decidir ajornar-lo. Donat que l’estat d’alarma s’està prolongant en el temps, s’ha decidit 
convocar aquesta sessió online. Durant aquests dos mesos, des de la declaració de l’estat d’alarma per la  
pandèmia, s’han anat prenen totes les mesures sanitàries que el Govern ha anat dictant. Al municipi només hi ha 
hagut dos casos de COVID-19, una de les persones afectades ja torna a ser a casa seva i l’altra esperen que ven aviat 
hi pugui ser. Com que per part del Govern, fins a la data, encara no s’ha subministrat cap mascareta, des de 
l’Ajuntament se n’ha comprat diversos pacs. Al principi es van comprar 500 mascaretes, que es van repartir entre 
totes les cases del municipi, ara tenen una altra comanda feta, de 500 mascaretes, i una altra de 1000 mascaretes, 
que esperen que arribin aquesta setmana, les quals també repartiran entre tots els habitats del municipi. Han 
rebut, com a donació, unes 60 mascaretes de la Diputació de Lleida i unes altres 60 mascaretes de la Crida per la 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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República; també s’ha comprat guants i mascaretes per als treballadors. Tots els treballadors d’oficines fan 
teletreball, des de el principi de l’estat d’alarma. La resta de treballadors estan treballant amb una àrea reduïda. El 
personal de neteja està fent un repàs a fons de tots els edificis de l’Ajuntament, i la brigada fa només horari de matí 
per a fer serveis bàsics, com desinfecció o algunes reparacions.      
La senyora alcaldessa també informa que la setmana passada va trucar l’empresa de serveis, que presta el servei de 
neteja domiciliària, per a dir  que havien decidit rescindir el servei de les 6 cases que els quedaven, perquè, ja al 
principi de la pandèmia, moltes cases van decidir que no volien rebre el servei perquè tenien gent gran o infants i 
han acomiadat a les dues treballadores que tenien, però amb el compromís de tornar-les a contractar quan tot això 
passi.  
La senyora alcaldessa continua informant que es va suspendre el transport del cotxe de línia i que no te informació 
de quan es tornarà a prestar el servei. 
La senyora alcaldessa segueix informant que durant aquests dies que porten de pandèmia, han hagut d’enterrar a 4 
veïns del poble, sense poder-los acompanyar, ni a ells ni als seus familiars, en aquests dies tants durs, però estan 
pensant en fer-los un reconeixement més endavant, que creuen que es mereixen. 
La senyora alcaldessa informa que avui han començat a fer el buidat de l’aigua de les piscines i faran les reparacions 
necessàries, s’estan canviant els filtres, i s’està reparant el quadre de llums de dalt del bar, que l’any passat va 
donar molts problemes. Encara no saben la normativa en relació a l’obertura de les piscines però, per quan arribi el 
moment, s’està mirant de deixar-les a punt. Estaran atents al que el Govern vagi dient.  
La senyora alcaldessa també Informa que s’està fent la neteja dels carrers del municipi, al vespre, amb hiperclorid 
de sodi, de manera alterna amb bactericida i fungicida, depenent dels dies, i diàriament la desinfecció de les zones 
més concorregudes, com les entrades de les botigues, l’entrada de la farmàcia i del CAP.  
La senyora alcaldessa finalitza informant que com ja deuen saber, tots els tràmits i terminis administratius estaran 
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, i els impostos, la recaptació dels quals fa la Diputació de Lleida de 
moment, estan ajornats. Degut a les circumstàncies, sobretot d’alguns dels comerços i indústries del municipi, 
s’estan plantejant pensar algun Pla de revitalització econòmica, a veure en quin sentit ho poden fer. 
 
IV. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 6/2020, resolució Ajut PDL 2019 – Alberg. 

 Decret 7/2020, resolució concessió llicència obres per la reparació i pintura de la façana exterior del xalet, 
situat al carrer Doctor Vives, 7 de la Granadella. 

 Decret 8/2020, resolució concessió llicència obres per rebaix de terreny i construcció de mur de formigó 
armat del pati posterior de l’habitatge, situat al carrer Marina, 35 de la Granadella. 

 Decret 9/2020, 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 10/2020, resolució concessió llicència per a l’activitat de taller artesà de reparació mecànica, situat 
al carrer Camí de Lleida, 15 de la Granadella. 

 Decret 11/2020, resolució concessió llicència obres per adequar un local per a realitzar l’activitat de taller 
artesà de reparació mecànica, situat al carrer Camí de Lleida, 15 de la Granadella. 

 Decret 12/2020, resolució aprovació definitiva Memòria Tècnica Valorada per l’asfaltat del camí d’enllaç de 
Llardecans amb la Granadella, en el terme municipal de la Granadella – Les Garrigues. 

 Decret 13/2020, resolució concessió llicència obres per a la reparació de la façana de l’immoble, situat a la 
Plaça Catalunya, 3 de la Granadella. 

 Decret 14/2020, resolució concessió llicència obres per a sanejar parets interiors del local, situat al carrer 
del Pla, 5 de la Granadella.   

 Decret 15/2020, resolució estimació reclamació danys.  

 Decret 16/2020, resolució aprovació definitiva Memòria Valorada per a la millora del Camí de la Serra dels 
Llagossets i del Camí dels Masos al terme municipal de la Granadella (Les Garrigues).     

 Decret 17/2020, resolució concessió llicència per a l’activitat de venda, juntament amb la 
d’emmagatzematge de productes fitosanitaris, situat al carrer Camí de Bovera, 1 de la Granadella.    

 Decret 18/2020, resolució concessió llicència obres per la legalització de l’activitat de magatzem i venda de 
productes fitosanitaris, situat al carrer Camí de Bovera, 1 de la Granadella. 
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 Decret 19/2020, resolució aprovació definitiva 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 20/2020, 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 21/2020, resolució contractació personal. 

 Decret 22/2020, resolució aprovació 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 23/2020, resolució concessió llicència obres per a sanejar parets inferiors de l’interior del local, 
situat al Pla de la Vila, 2 de la Granadella.   

 Decret 24/2020, resolució aprovació definitiva Projecte de reforma de part de la coberta de l’edifici de 
l’Ajuntament de la Granadella.  

 Decret 25/2020, 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 26/2020, resolució aprovació definitiva Projecte reduït per a la rehabilitació i restauració dels cossos 
superiors de coronació del campanar i rehabilitació parcial d’interiors de l’església de Santa maria de Gràcia de 
la Granadella. 

 Decret 27/2020, resolució aprovació Conveni Programa Treball i Formació 2020.  

 Decret 28/2020, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària. 

 Decret 29/2020, resolució concessió llicència obres per a efectuar reparacions de deficiències d’un edifici 
entre mitgeres, situat al carrer la Costa, 5 de la Granadella. 

 Decret 30/2020, resolució concessió llicència obres per a la instal·lació de reg fixa a la finca situada al 
polígon 6, parcel·la 54 del terme municipal de la Granadella.   

 Decret 31/2020, resolució aprovació sol·licitud ajut per a la restitució afectacions temporal Glòria. 

 Decret 32/2020, resolució concessió llicència obres per a la rehabilitació amb reforma estructural Fase I, en 
la planta pis d’un habitatge existent, situat al carrer La Pobla, 39 de la Granadella.   

 Decret 33/2020, resolució concessió ajuts autònoms 2019.  

 Decret 34/2020, 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 35/2020, resolució concessió llicència obres per a la reforma d’un bany en un habitatge existent, 
situat al carrer Sunyer, 34 de la Granadella. 

 Decret 36/2020, resolució concessió llicència obres per a reparar el teulat del magatzem existent, situat al 
carrer Doctor Galceran, 1 de la Granadella.  

 Decret 37/2020, resolució suspensió preu públic servei escolar prestat a la llar d’infants.   

 Decret 38/2020, resolució adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus. 

 Decret 39/2020, 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 40/2020, resolució concessió llicència obres per a posar rajoles al llindar de la porta de l’immoble, 
situat al carrer Emili Pujol, 10 de la Granadella. 

 Decret 41/2020, resolució concessió llicència obres per legalització de l’obra del magatzem agrícola existent 
i moviment de terres, al Paratge Figueres, polígon 10, parcel·la 399 del terme municipal de la Granadella. 

 Decret 42/2020, resolució adhesió al servei de videoconferència per als ens locals LOCALRETMEET. 

 Decret 43/2020, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta respecte al Decret 15/2020, com es va resoldre la reclamació de danys, si es va 
estimar.  
La senyora alcaldessa respon que aquesta persona va caure al carrer i va fer una reclamació dient que no 
estava prou pla el terra, es va fer la reclamació oportuna a la companyia asseguradora, que s’havia trencat les 
ulleres, i va ser el que es va concedir.  
El senyor Carlos Gibert pregunta respecte al Decret 21/2020, per saber per què es va contractar aquesta 
senyora. 
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La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la regidora Atzara Noguera perquè faci l’explicació.  
La senyora Atzara Noguera respon que respecte a la Llar d’infants, des de que està a l’escola només hi ha una 
persona a càrrec dels infants (el límit és de 13, i n’hi ha 10 de matriculats). La mestra que designa el 
Departament d’Ensenyament només està obligada a fer l’horari lectiu, tot i que, de paraula, s’havia acordat que 
fes tot l’horari, des de l’escola es va demanar poder tenir un suport al migdia, fora de l’horari lectiu, i van anar a 
parlar als Serveis Territorials de diversos temes, un era aquest, perquè pensen que hi ha carència de personal 
important. Aquesta noia està realitzant les pràctiques a la mateixa Llar d’infants i des de l’escola van veure be 
que es prestés aquest servei, que te una durada determinada.  
 
V. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Carlos Gibert manifesta que al Ple ordinari, de data 13 de gener, referent a la TDT, es va comentar 
que l’arquitecta havia de presentar un document tècnic, la setmana vinent, i que el calia sotmetre a exposició 
pública, demana màxima celeritat en aquest aspecte, ja que això afecta a les comunicacions, com estan 
comprovant avui; entén que aquest tema havia quedat molt avançat en la legislatura anterior i, per tant, s’hi 
hauria de posar un focus especial. Seguidament demana si es podria explicar el Pla d’Acció post COVID-19 del 
que s’ha parlat al principi del Ple, i pregunta si hi ha alguna previsió de concessió d’ajuts, sobretot als col·lectius 
més vulnerables, i si hi ha alguna facilitat de pagament dels impostos municipals, o be previsions de 
modificacions pressupostàries, més enllà del que s’està fent fins ara de pregons o sulfatar carrers. 
La senyora alcaldessa respon que el tema de la TDT, com ja es va explicar en un Ple anterior, està en marxa, 
però al restar suspesos els tràmits, tant bon punt acabi la suspensió, només restaran uns dies d’exposició 
pública de la documentació tècnica. L’antena de la TDT afecta a la recepció de la televisió, però el que tenen 
molt malament és la recepció de línia de mòbil. Des de la Diputació de Lleida es porta a terme un projecte per a 
fer arribar cable a tots els municipis. La setmana anterior va tenir una reunió amb la Diputació de Lleida per 
aquest tema, però, de moment, sembla que tot està parat, no sap si degut a la pandèmia que estan patint. Van 
incidir molt que això és molt important, sobretot per als pobles petits, a més, aquests dies, molta gent ha de fer 
teletreball i tothom els està dient que això és horrible, es fan moltes vídeo-conferències, com la que s’està fent 
ara i la xarxa és molt deficitària i el cable els aniria fabulosament be. Referent als impostos, que tots els 
gestiona la Diputació, de moment, no es cobraran, i el Pla que ha comentat, el tenen en ment, però han 
d’esperar que s’acabi l’estat d’alarma per veure exactament com afectarà tot els temps que les activitats 
hauran estat tancades, com els bars, i en base a això, actuaran.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que, com aclariment respecte al tema de la Diputació de Lleida, per si pot 
aportar una mica més de llum al cas, vol dir que, com deia l’alcaldessa, son dues coses diferents el senyal de 
TDT i el cablejat, respecte al qual, el de tot Catalunya el tira endavant el Departament de Noves Tecnologies de 
la Generalitat de Catalunya, que fa el desplegament de la fibra òptica al territori, tot i així, es va aprovar el Pla 
en el pressupost de la Diputació, on s’ha incorporat més de 100 milions per a fer aquest desplegament, però 
encara estan a l’espera del Departament de Noves Tecnologies de la Generalitat de Catalunya, que és qui te les 
competències per a fer el desplegament de la fibra òptica.  
La senyora Ester Pons exposa que li agradaria recordar que tot el problema, sobretot de línia mòbil, que és el 
problema que majoritàriament te ara molta gent al poble, ve degut a que al mes de juny, com ja va dir, no sap 
si a finals de juny o principis de juliol, es va produir perquè va caure una antena de telefonia mòbil a les 
Garrigues; tothom que preguntava els hi deia que s’havia de fer una queixa, perquè si tenien un número de 
reclamació, des de l’Ajuntament, ho podrien passar als òrgans que ho podien gestionar. Ha estat trucant i 
insistint, i aquesta antena mòbil no està reparada i no saben quan ho estarà. Des del mes de juliol es va posar 
en contacte amb la Diputació de Lleida per saber com podien tirar endavant el tema de la fibra òptica, i han 
buscat alternatives a veure si algú podia posar la fibra òptica. S’estan movent, però tot va molt lent, i tothom 
els diu que han d’anar a parar a la Diputació de Lleida. Llavors, fins que la Diputació no digui res, o be, Movistar 
no arrangi aquesta antena, a les Garrigues estaran fatal de cobertura.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que a la darrera reunió que van tenir tots els regidors, fa dos divendres, ja 
va deixar sobre la taula la proposta que una part de la partida de Cultura, com la del Festival de Música, si 
finalment no es podia celebrar, s’apliqués a mesures de reactivació econòmica al municipi. Una altra de les 
propostes que creuen molt urgent, i que hi estaven treballant, és l’accés gratuït a Internet per a tot els veïns 
del municipi, ja sigui per tenir accés a la cultura o a l’educació. Respecte al tema de la TDT, com ha dit 
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l’alcaldessa, s’han aturat tots els terminis, i mancaran 6 dies d’exposició pública, quan s’aixequi l’estat 
d’alarma, en aquest moment no es pot fer res més, és una llàstima, però estan lligats de peus i mans.  
La senyora Mònica Duaigües pregunta respecte a les mascaretes que han comprat i els líquids de desinfecció 
que es posen al poble, quan pugen, en aquests moments, les despeses. 
La senyora alcaldessa respon que només han pagat les primeres 500 mascaretes, a un cost de 0,45 cèntims, la 
resta encara no ha arribat, i en aquest sentit la Diputació de Lleida va habilitar unes partides extraordinàries, 
una de les quals anirà destinada a les despeses extraordinàries que s’hagin hagut de fer degut a la COVID-19. 
La senyora Mònica Duaigües pregunta si els treballadors que estan fent la desinfecció als carrers tenen un 
equip especialitzat, per a no tenir cap repercussió a nivell de salut laboral. 
La senyora alcaldessa respon que la brigada fa servir aigua i llexiu amb la proporció requerida, que porten 
mascaretes i guants i no necessiten res més per aquest tipus d’actuació. Afegeix que des de el primer moment, 
que es va tornar a reactivar l’escola i l’Institut online, es van posar en contacte amb ells per si necessitaven 
qualsevol ajut, des de l’escola van demanar llibretes per a tot l’alumnat, ja que a molts se’ls havien quedat a 
l’escola, al haver-se de tancar d’un dia per l’altre, i estan prohibit tornar-hi a entrar. Estan en contacte amb ells 
i tot correcte. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que volia fer una altra queixa en motiu que els plens es fan cada tres 
mesos i llavors, al donar compte dels Decrets d’Alcaldia, hi ha Decrets de molt enrera i hi ha temes que no es 
poden comentar, pregunta en quin punt està la concessió d’una llicència d’obres a un veí del municipi. 
La senyora alcaldessa respon que ho consultarà a l’arquitecta i que ja li dirà. I referent als plens, havien 
reconsiderat aquesta possibilitat que diuen, que han demanat alguna altra vegada, ara, per les circumstàncies, 
s’han de fer de manera telemàtica, però al proper Ple que puguin tenir presencial, introduiran aquest canvi. 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta quin tipus de filtres es col·loquen a les piscines?   
El senyor Mario Flix respon que es col·loquen els mateixos filtres que hi havia, però que s’han de reestructurar 
perquè les juntes dels tubs estan deteriorades i la sorra també.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que la sorra es canviava quan tocava, i que no feia molt de temps que 
s’havia canviat. Cal saber amb seguretat si amb els filtres que col·locaran els deixaran obrir les piscines o no, 
perquè el més probable és que per la normativa no els permetin obrir les piscines amb el tipus de filtres que 
tenen, haurien de ser uns filtres salins, i ja es va mirar, però no hi caben. 
La senyora alcaldessa exposa que hauran de posar els filtres que els indiquin, i que precisament han parlat 
d’això, en algun fòrum que ha estat, i potser ara, el més indicat serà el filtre de clor, però encara no és segur, la 
normativa encara no ha sortit, conforme els vagin indicant, faran.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que, de fet, la regidora Ester Pons potser pot ampliar més la informació en 
relació a les piscines, perquè justament l’any passat van tenir molts problemes per a poder-les obrir perquè hi 
havia moltes coses, algunes més complexes i altres més senzilles, per les qual no es poden obrir i que els van 
advertit que any rera any s’estava avisant i advertint, fins que arribaria un moment que no s’advertiria més 
vegades. 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta quines eren. 
La senyora Atzara Noguera respon que eren de tema sanitari, algunes més complexes i altres més senzilles com 
tenir un tauler d’anuncis, papereres, cartells .... i altres.  
 
El debat sobre les deficiències de la connexió es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels 
plens, Dia i Hora 04/05/2020. Minut 0h51’57”     
 
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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