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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 2 DE NOVEMBRE DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9/20 
Caràcter: ordinari 
Data: 02/11/2020 
Horari: de 14,02 a 14,52 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 esborrany acta sessió anterior  
II.- Informes d’Alcaldia  
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia    
IV.- Aprovació modificació Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la 
reactivació de comerços i serveis locals i convocatòria 
V.- Aprovació modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial d’equipaments i edificis municipals 
VI.- Aprovació concertació operació de tresoreria 
VII.- Fixació hora de convocatòria de les sessions del Ple    
VIII.- Aprovació Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral 
GUIFI.NET i l’Ajuntament de la Granadella  
IX.- Aprovació interposició recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada per la Direcció General 
d’Administració Local, en data 18 de juny de 2020  
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 ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 9 d’octubre de 2020, es dona per llegit de conformitat amb 
el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, i és aprovat per unanimitat del nombre legal de 
membres de la Corporació, en els seus termes. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que, en primer lloc, vol parlar del tema de la recollida d’escombraries porta a porta 
que el termini d’execució, en principi, era a finals d’aquest any però que, degut a la pandèmia, s’ha allargat fins a 
finals de març de 2021. De tota manera, ja van parlar dies enrere que tenien un inconvenient amb el Consell 
Comarcal que era que aquest te el contracte amb l’empresa que fa la recollida d’escombraries a la qual encara li 
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queden cinc anys de termini perquè puguin canviar el sistema, ja que el Consell Comarcal també està per convertir-
lo a la recollida porta a porta, però tenen la dificultat que no es pot modificar aquest contracte, sinó que s’ha de 
canviar totalment i s’ha de fer una nova licitació. Això repercuteix a l’Ajuntament de la Granadella, ja que el tema 
de la licitació és molt probable que no el tinguin acabat per al mes de març. Ara estem treballant amb el Consell 
Comarcal sobre aquest tema i estem mirant que diguin i quantifiquin quina compensació tindríem a la Granadella si 
comencem a fer el porta a porta pel nostre compte, per a poder fer la recollida del porta a porta i no perdre la 
subvenció que es te.    
La senyora alcaldessa segueix informant que respecte al tema de la TDT aquesta setmana passada van reunir la 
comissió amb un representant de l’empresa, un representant de la Generalitat i un de l’Ajuntament, més la 
persona que s’ha encarregat d’estar al cas de tota aquesta licitació, i que està tot en marxa. La Generalitat s’ha 
compromès, quant estigui acabada l’actuació (aquesta setmana es farà l’Acta de replanteig i en trenta dies s’ha 
d’executar) portar un camió del CTTI per a comprovar la cobertura de l’antena per saber si a tot arreu arriba be. 
Abans d’acabar l’any ha d’estar tot en funcionament.         
La senyora alcaldessa continua informa que respecte a la Fira de l’Oli, creu que ho va comentar en un Ple anterior, 
que s’havia programat per al cap de setmana del 25 d’octubre, però que, degut a la pandèmia, el van haver de 
reprogramar i en aquest cas es farà de manera virtual els dies 12, 13 , i 14 de novembre, amb un format que no 
serà de Fira de tot el dia, sinó que seran moments puntuals en que es faran diferents actes. Hi haurà un taller 
d’aplicacions gastronòmiques de l’oli, una jornada de nutrició i salut, un tast guiat d’oli. La gent s’ha d’apuntar, han 
de comprar l’oli nou que se’ls enviarà a casa i el tast d’oli es podrà seguir on line. També hi haurà una visita virtual al 
Museu de l’Oli, una xerrada sobre el Centenari de la Cooperativa que celebren aquest any, però que no han pogut 
celebrar com cal degut a la pandèmia. L’inici serà el dijous 12, es publicitarà per les xarxes i tothom es podrà 
connectar al que més li interessi.           
La senyora alcaldessa informa que, si recorden, al Ple anterior també va parlar de l’asfaltatge del camí de 
Llardecans, que es va fer com van quedar.  
La senyora alcaldessa també informa que, des de l’Ajuntament, han reactivat l’ADF i que ja s’ha fet una junta amb 
Bovera, Bellaguarda i la Granadella, que ja la tenen inscrita al Registre de la Generalitat per a poder començar a fer 
coses o demanar subvencions.  
La senyora alcaldessa continua informant que una altra qüestió, afectada per la pandèmia que s’està patint, és 
l’Agenda Cultural, no sap si han vist, perquè ho han anunciat a les xarxes, que tenien varis actes i el primer va ser el 
de divendres, que tenien un conta-contes castanyada que estava previst fer al Centre Cívic però no es va poder fer. 
Sort que ho van traslladar a l’escola, que van estar molt contents. Ara tenien la inauguració de l’exposició de Joan 
Perucho, una xerrada, i el dia 15 de novembre tenien l’acte de commemoració dels 40 anys de la mort d’Emili Pujol 
que, de moment, resta ajornat sine die a veure com evoluciona la pandèmia,després aniran reordenant i 
reagendant-ho tot.        
La senyora alcaldessa informa que ha contactat amb l’Ajuntament una empresa per a informar que està 
interessada a posar plaques fotovoltaiques al terme, estan interessats, tot i que encara no han començat res.    
La senyora alcaldessa també informa que el passat divendres es va ingressar, per part de la companyia Tarraco 
Eòlica, la part de l’impost d’obres que quedava per a pagar del Parc Eòlic Solans.  
La senyora alcaldessa finalitza informant que han rebut un correu de l’advocat Enric Vicente que reclama el 
pagament acordat amb l’anterior Consistori, en cas de guanyar el recurs que tenia presentat l’empresa Tarraco 
Eòlica, de 35.000,00 euros, però no han trobat cap document acreditatiu al respecte, pregunta als regidors si saben 
alguna cosa i on està aquest document.  
El senyor Carlos Gibert respon que no ho saben. 
La senyora alcaldessa afegeix que si el document hi fos no el reclamaria, així no en saben res? 
El senyor Carlos Gibert respon que no.   
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si del Parc Eòlic Solans han pagat l’1% o el 4%.  
La senyora Ester Pons respon que, en total, han pagat el 4%, primer l’1% i ara el 3% que restava, i que havien 
demanant fraccionar, uns 260.000,000 euros, primer van pagar uns 80.000,00 euros.    
La secretària demana intervenir per aclarir que ara han pagat 264.936 euros i que primerament havien pagat 
88.312 euros.  
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III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 112/2020, resolució aprovació Certificació. 

 Decret 113/2020, 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 114/2020, resolució aprovació liquidació pressupost 2019. 

 Decret 115/2020, resolució convocatòria Comissió Especial de Comptes. 

 Decret 116/2020, resolució concessió llicència obres per fer obres de millora a la façana del magatzem 
situat al carrer Doctor Galceran, 27 de la Granadella. 

 Decret 117/2020, resolució aprovació definitiva Memòria Valorada per l’arranjament dels camins afectats 
pels danys dels aiguats DANA. 

 Decret 118/2020, resolució Granadeuros.  

 Decret 119/2020, resolució adjudicació contractació servei per a la redacció de l’estudi i redacció del 
projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en equipaments municipals. 

 Decret 120/2020, resolució concessió llicència obres per a pavimentar la zona de pati de darrera l’immoble 
situat al carrer Marina, 48 de la Granadella. 

 Decret 121/2020, resolució aprovació Pla Normatiu 2020. 

 Decret 122/2020, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A LA REACTIVACIÓ DE COMERÇOS I SERVEIS LOCALS I CONVOCATÒRIA   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Examinada la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la 
reactivació de comerços i serveis locals i la convocatòria. 
Atès que la Corporació té potestat per aprovar modificacions d’ordenances, bases i convocatòries de 
subvencions en les matèries de la seva competència i que aquestes compleixin amb la legalitat vigent. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de 
subvencions per a la reactivació de comerços i serveis locals, així com la seva convocatòria. 
Segon.- Exposar al públic l’expedient mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis municipal, al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari, durant un termini de trenta dies, des 
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i al·legacions. 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, ni al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà aprovació 
definitiva. L’acord inicial elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació s’han de publicar al tauler d’anuncis 
municipal i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què es publica el text íntegre de la modificació. Així 
mateix, es procedirà a la publicació de la convocatòria. 

 
El senyor Carlos Gibert manifesta que a la convocatòria hi posa Campanya de Nadal. 
La senyora Atzara Noguera exposa que això és correcte, i que es pretén que amb els 30 dies hàbils d’exposició 
pública s’arribi cap a la segona quinzena de desembre. Lla intenció és acabar d’exhaurir la partida que es va 
habilitar. 
La senyora alcaldessa afegeix que van quedar uns 5.000 euros.    
 

 Aquest acord és aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
quatre vots a favor: Sra. Elena Llauradó Pomar, Sra. Ester Pons Esquerda, Sra. Atzara Bellatrix Noguera 
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Baldomà, Sr. Màrio Flix Prats, i tres abstencions: Sr. Carlos Gibert Bernaus, Sra. Mònica Duaigües Reig, Sr. Josep 
Maria Vilalta Jordà.  
 
V. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Per Providència de l’alcaldia s’ha acordat iniciar l’expedient d’aprovació de modificació d’Ordenances Fiscals. 
El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text refós esmentat estableix que les ordenances fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Per tot això, 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels tributs que a continuació 
es relacionen: 
 
O. F. núm. 18, reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial d’equipaments i edificis 
municipals 
 
Segon.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en l’acord anterior, 
continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text 
complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat. 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre de la modificació de l’Ordenança. 
 
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 CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vist l’expedient instruït per la concertació d’una operació de tresoreria per tal d’atendre necessitats 
transitòries de tresoreria, derivades de les diferències en els terminis de venciment dels pagaments i dels 
ingressos municipals, i atenent al fet que l’operació de tresoreria que es te concertada amb l’entitat Cajaviva 
Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia i Castelldans, SCC, és pròxima al seu venciment. 
Atès que es creu que aquest expedient compleix el disposat en els articles 51 i 52 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Atesa la competència atribuïda a aquest Ple per l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i per l’article 52.2.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Concertar una operació de tresoreria mitjançant compte de crèdit formalitzat en pòlissa intervinguda, 
amb l’entitat bancària Cajaviva Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia i Castelldans, SCC, amb les 
condicions fixades a la proposta presentada i que són les següents: 
 
Import:    200.000,00 € 
Liquidació d'interessos:  Trimestral 
Tipus d'interès: Fixe:  1,85% 
Comissió d'obertura:  0,75% 
Comissió d'estudi:  0,00% 
Comissió saldo no disposat: 0,25% 
Termini de cancel·lació:  1 any 
 
Segon.- En el pressupost vigent s’han previst les quantitats necessàries per atendre el pagament de les 
despeses inherents a aquesta operació de tresoreria. 
Tercer.- Afectar les bestretes dels recursos tributaris entregades mensualment per l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, en garantia de l’operació de tresoreria a 
concertar. 
Quart.- Autoritzar plenament la senyora Elena Llauradó Pomar, alcaldessa de l'Ajuntament de la Granadella, 
tant àmpliament com en dret sigui menester, per tal de signar els documents necessaris per a la concertació 
d’aquesta operació de tresoreria. 
Cinquè.- Notificar la formalització d’aquesta operació al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, durant els deu primers dies del mes següent a la signatura del contracte, trametent el model 
previst a l’article 5 de l’Ordre de 27 d’abril de 2007, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta si ara que s’ha cobrar l’ICIO dels molins també s’ha de renovar la pòlissa. 
La senyora alcaldessa respon que el dels molins es va cobrar el divendres i que això ja estava gestionat abans. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que es tracta d’una pòlissa, és a dir, d’uns diners que es van utilitzant durant 
l’any si es te necessitat d’utilitzar-los, no és un crèdit. Creu que molts ajuntaments o empreses grans funcionen 
amb una pòlissa. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que ara tenen liquidesa.     
La senyora Ester Pons exposa que els queda tot un any per davant, es fa la pòlissa i esperen que amb aquests 
264.000 euros que han entrar ara no la calgui utilitzar. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que, com va informa l’alcaldessa del tema del PUOSC, a mesura que s’aniran 
executant les obres, s’hauran d’avançar els diners, i no es cobrarà fins als quatre anys. Si la tens i no la utilitzes: 
perfecte i si la necessites: la tens.  Aquest any els ha fet molta falta, amb l’any que han passat.  
La senyora alcaldessa exposa que, si recorden, la van haver d’ampliar.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que s’abstindran, ja que pensen que hi ha liquidesa derivada del pagament 
dels molins.     
 

 Aquest acord és aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
quatre vots a favor: Sra. Elena Llauradó Pomar, Sra. Ester Pons Esquerda, Sra. Atzara Bellatrix Noguera 
Baldomà, Sr. Màrio Flix Prats, i tres abstencions: Sr. Carlos Gibert Bernaus, Sra. Mònica Duaigües Reig, Sr. Josep 
Maria Vilalta Jordà.  
 
VII. FIXACIÓ HORA DE CONVOCATÒRIA DE LES SESSIONS DEL PLE   
L’alcaldessa manifesta que havien anat fent el Plens a diferents hores, i l’altre dia van parlar de posar ordre i 
posar el dia i hora de convocatòria de Ple. S’havia parlat però no s’havia acordat i potser qui te horaris més 
fixats en la seva feina pot dir quin horari li aniria més be.   
 
Atès el que disposa l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de règim local, així 
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com de l'establert a l'article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Determinar que les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament que es va acordar celebrar cada mes, mitjançant 
acord adoptat en sessió plenària extraordinària de data 22 de juny de 2020, seran el primer divendres, essent 
l'hora de convocatòria a les 17:00 hores, sense perjudici que se celebrin aquelles sessions extraordinàries que 
siguin necessàries per resoldre els assumptes municipals. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que en la legislatura anterior els Plens ordinaris es feien a les set de la tarda o 
a les dues de migdia, en horari d’estiu o d’hivern. Es podrien fer per la tarda, si els va millor a les dues regidores 
que fan classe a l’escola.    
 
El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 02/11/2020. Minut 
0h18’47”     

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VIII. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, 
LLIURE I NEUTRAL GUIFI.NET I L’AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vist el Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral GUIFI.NET i 
l’Ajuntament de la Granadella. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral 
GUIFI.NET i l’Ajuntament de la Granadella. 
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, la senyora alcaldessa Elena Llauradó Pomar o al 
regidor o a la regidora en qui delegui, per a la tramitació i execució del present acord i per a la signatura del  
Conveni. 
 
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 INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DICTADA 
PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, EN DATA 18 DE JUNY DE 2020      
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que van demanar informació. 
La secretària demana intervenir per a respondre que com va informar, podien parlar amb el tècnic de promoció 
econòmica, que era qui havia tramitat la sol·licitud de subvenció, ja que es volia interposar un recurs 
contenciós administratiu contra la denegació de concessió d’una subvenció i els podia donar més informació.  
La senyora alcaldessa explica que es va demanar una subvenció al PUOSC, que creu que això també ho van 
comentar algun dia i en alguna reunió, i que van denegar la subvenció per als habitatges socials, consistents en 
arreglar dos pisos de les Cases dels Mestres, al costat d’on ara tenen l’Alberg, per a habitatges socials, 
argumentant que semblava que no estaven prou justificats els ingressos amb les despeses, ja que no hi ha 
d’haver guanys. Creuen que l’Ajuntament ho va explicar be, que no hi ha guanys. Es va presentar el primer 
recurs, que tenien 60 dies per a presentar-lo, però, tot i així, es va denegar. No son l’únic poble a qui s’ha 
denegat. Aquest és un tipus d’ajut que van demanar molts municipis precisament pel despoblament que 
pateixen i a molts municipis també se’ls ha denegat aquest ajut per a habitatges socials, ara l’únic que quedava 
era presentar un recurs contenciós administratiu. Van estar dubtant i van demanar opinió a l’advocat Simeó 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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Miquel i a persones de la Diputació de Lleida i els van dir que ho veien tot correcte, que ho veient be, que no 
sabien perquè s’havia denegat i que creien que podien presentar aquest recurs, tot i sabent que un recurs 
contenciós administratiu pot trigar moltíssim temps a resoldre’s, però com creuen que es veuen en la raó, per 
això han decidit presentar-lo.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si també van parlar amb Governació.  
La senyora alcaldessa respon que evidentment que hi van parlar amb Governació, i que també han consultat a 
molts estaments i altres persones.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si els altres ajuntaments han presentat recurs contenciós administratiu.  
La senyora alcaldessa respon que ha parlat amb tres ajuntaments i aquests encara no ho havien acabat de 
decidir. L’advocat Simeó Miquel els ha dit que no hi ha cap mena de dubte en presentar aquest recurs 
contenciós  administratiu i que ell també ho ha consultat a un expert en comptabilitat que li va dir que tampoc 
entenia el motiu perquè es denegava, no es veu coherent. Si no els haguessin donat esperances que això es 
podia guanyar no ho farien. L’advocat Simeó Miquel els va dir cap problema, tireu-ho endavant perquè això 
està guanyat. Tot i així, tenen la possibilitat, que ja veuran quan es presenti el contenciós, si des de Governació 
veuen raonable la presentació i els arguments que es donen, es pot arribar a un acord abans d’arribar al 
contenciós, però ja es veurà.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si la resolució denegatòria del PUOSC ja està feta. 
La senyora alcaldessa respon que sí, que sinó no presentarien el recurs contenciós, si no haguessin tingut la 
resolució.  
La secretària demana intervenir per a explicar que després de la resolució denegatòria, referent al PUOSC, es va 
presentar un recurs previ, que també han desestimat i ara només queda la via de la presentació del recurs 
contenciós administratiu, que el termini d’interposició finalitza el dia 7 de desembre, per això, aquest acord se 
sotmet a la consideració del Ple d’avui, per a tenir temps suficient per a poder interposar aquest recurs 
contenciós administratiu, si és que s’aprova l’acord.              
 
 
ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament de la Granadella va presentar un projecte per obtenir subvenció del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per al període 2020-2024 que havia estat convocat per Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, 
sobre les bases que havien estat aprovades per Decret 169/2019, de 23 de juliol. 
El projecte, intitulat "Habitatges socials per a joves a les antigues cases dels mestres de la Granadella" s'inscriu 
dins de l'estratègia de desenvolupament econòmic local en què participa l'Ajuntament conjuntament amb 
altres municipis de Les Garrigues Altes. La finalitat del projecte és la retenció de la població jove de la zona així 
com l’atracció de nova població als municipis per tal de frenar el despoblament i l’envelliment de la població, 
que afecta especialment a aquesta àrea de les Garrigues. 
Per acord de data 29 d'abril d'enguany la Direcció General d'Administració Local va requerir l'esmena de 
determinades deficiències detectades en la documentació aportada. 
Concretament, les deficiències observades eren: 

«Cal que detalleu la previsió d’ingressos per lloguers i altres conceptes, així com també les despeses de 
manteniment de la inversió subvencionada durant un període de 5 anys. 
En relació a les bases per a l’adjudicació dels habitatges, cal que detalleu quins són els requisits de 
participació, així com els criteris d’adjudicació i els barems de puntuació. 
Atès que part del projecte corresponent a l’habitatge social podria no ser subvencionable, cal que 
aporteu el desglossament del pressupost per capítols de la part que es destinarà a ús públic.» 

En data 12 de maig de 2020 l'Ajuntament va donar contesta a cadascun dels punts que se li havien requerit i va 
aportar la documentació justificativa adient. 
En data 18 de juny de 2020 la Direcció General va dictar resolució d'inadmissió de la sol·licitud de subvenció en 
base a la següent argumentació: 

«[...] l'actuació objecte de subvenció de l'Ajuntament de la Granadella no és subvencionable a 
l'incomplir la base 20.3 de l'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases 
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reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, atès que 
el projecte genera ingressos a l'ens local beneficiari i aquests són superiors a les despeses de 
manteniment de la inversió realitzada durant un període de 5 anys.» 

La base 20.3 a què es refereix la resolució diu literalment: 
«20 Altres obligacions dels ens locals beneficiaris 
 3. En cas que el projecte subvencionat generi ingressos a l'ens beneficiari, aquests no podran ser 
superiors a les despeses de manteniment de la inversió realitzada durant un període de 5 anys. 

En la contesta al requeriment de subsanació, l'Ajuntament va fer constar les següents dades relatives a aquest 
extrem: 

1.- Detall ingressos per lloguers i despeses de mantinent: 
Ingressos: Es preveu cobrar un lloguer social mensual de 200 € al mes. 
Despeses: S'estima unes despeses anuaIs de 600 € de manteniment. 
Es calcula unes despeses anuals de gestió de 1.800 €. 
Pressupost a 5 anys vista: 

Concepte    Any 1      Any 2        Any 3       Any 4       Any 5 
Ingressos lloguer  2.400 €     2.400 €    2.400 €    2.400 €    2.400 € 
Despeses gestió                 -1.800 €     -1.800 €   -1.800 €   -1.800 €  -1.800 € 
Despeses manteniment      -600 €         -600 €      -600 €       -600 €     -600 € 
Total       0 €              0 €           0 €             0 €            0 € 

Per tota motivació la resolució es remetia a un informe emès en data 3 de juny de 2020 pel cap del Servei 
Territorial de Cooperació Local a Lleida, en el qual l'única justificació que s'hi podia trobar era la següent: 

«Vist que en el requeriment efectuat, se’ls hi va demanar que fessin un detall de la previsió de les 
despeses, i amb la resposta aportada per l’ajuntament, no es suficient per a poder ser admesa.» 

En data 23 de juliol de 2020 l'Ajuntament va formular el corresponent requeriment previ a la via contenciosa. 
En data 6 d'octubre d'enguany la Direcció General ha desestimat expressament el requeriment formulat per 
l'Ajuntament i ha confirmat en tots els seus termes la resolució d'inadmissió. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’Ajuntament està legitimat per instar les accions judicials necessàries per tal de defensar els seus béns i drets, 
tal i com estableixen els articles 5 i 68 de la Llei de Bases de Règim Local i 175 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, per tant, està legitimat per instar les accions judicials pertinents, si considera que la 
resolució dictada és lesiva pels seus drets i interessos. 
La resolució dictada per la Direcció General d'Administració Local esgota la via administrativa. En contra seva 
només hi cabia el requeriment previ previst per l'article 44 de la llei de la jurisdicció contenciós administrativa. I 
contra la seva resolució només hi cap recurs contenciós administratiu. 
Aquest recurs jurisdiccional s’ha d’interposar davant de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
El recurs s’ha d’interposar dins del termini màxim de dos mesos comptats a partir de la notificació de la 
desestimació del requeriment previ, segons que disposa l'article 46.6 de la llei processal. Tenint en compte la 
data de la seva notificació, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu venç el dia 7 de 
desembre d’enguany. 
L’acord d’interposició del recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució correspon adoptar-lo al Ple 
de l’Ajuntament d’acord amb allò que estableixen els articles 22.2.j) de la Llei de Bases de Règim Local i 52.2.k) 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb el 229 d’aquesta darrera llei. 
L’article 114 de la Llei Municipal no estableix cap majoria especial per aquests acords. Bastarà, per tant, que el 
Ple adopti, per majoria simple, un acord pel qual s’aprovi l’exercici de l’acció judicial pertinent. 
Vist l’informe previ elaborat per l’advocat Sr. Simeó Miquel Roé. 
Per tot l’exposat 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada per la Direcció 
General d'Administració Local en data 18 de juny de 2020 per la qual es va inadmetre la sol·licitud de subvenció 
que l'Ajuntament havia presentat per a la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits, de la 
convocatòria del PUOSC 2020-2024, així com contra la resolució del mateix òrgan, de data 6 d'octubre de 2020 
que ha desestimat expressament el requeriment previ interposat per l'ajuntament contra aquella primera 
resolució. 
Segon.- Encomanar expressament a la Sra. Alcaldessa i facultar-la en tot allò que sigui necessari per dictar les 
disposicions que resultin adients per interposar el recurs contenciós administratiu i seguir-lo per tots els seus 
tràmits, encomanant la representació i defensa de l'Ajuntament al Despatx Simeó Miquel Advocats Associats 
SLP. 

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

 
INCLUSIÓ PUNT D’URGÈNCIA  
La senyora alcaldessa exposa que es proposa la inclusió d’un punt d’urgència no previst inicialment, inclusió 
que ve motivada perquè s’ha rebut després de la convocatòria de la sessió plenària d’avui el Conveni de 
Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Granadella sobre l’assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, l’aprovació del qual es considera 
convenient sotmetre a la consideració dels regidors i regidores en aquesta sessió plenària. Per això, atès el que 
preveuen els articles 521 del RDL. 781/1986, de 18 d’abril, i 83 i 91 del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’alcaldessa sotmet a la consideració de la Corporació la declaració d’urgència per al tractament d’assumptes 
que no figuren inclosos en l’ordre del dia d’aquesta sessió.  
 
S’aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació declarar urgent i tractar en aquesta 
sessió el següent punt de l’ordre del dia: 
 
X.  APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE 
LA GRANADELLA SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES 
La senyora alcaldessa fa una explicació de la proposta presentada.  
El senyor Carlos Gibert pregunta qui gestiona el cobrament. 
La senyora alcaldessa respon que el gestiona Trànsit.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que al Conveni això tampoc queda molt clar.  
La senyora alcaldessa exposa que amb la secretària també els ha semblat entendre-ho així, i han volgut 
incloure aquest punt a l’ordre del dia perquè ho decideixin entre tots, tot i que estarien per no aprovar-ho.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que ell ha fet referència a aquest fet perquè hi ha ajuntaments que després 
de signar aquest Conveni s’han trobat problemes amb el cobrament.  
La senyora Atzara Noguera exposa que quan es van reunir i van mirar el Conveni no ens va semblar be, i no és 
pel no cobrament, sinó perquè considerem que som un poble petit i que tots els veïns i veïnes han d’estar be i 
tampoc és de gust de tots que comencin a tenir potestat els Mossos d’Esquadra per a posar multes. 
La senyora alcaldessa afegeix que cal dir que aquest Conveni estava en vigor i ara des de Trànsit reclamen la 
renovació.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que si no hi ha guàrdia urbana, per això el Conveni.  
La senyora Atzara Noguera exposa que el Conveni es pot tenir si vol el municipi, que no és obligatori. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que si no hi ha Conveni, correspon a l’alcalde. 
La senyora alcaldessa afegeix “alcalde o alcaldessa”. 
 

 S’acorda per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació no aprovar el Conveni de 
Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Granadella sobre l’assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
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XI. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Carlos Gibert pregunta si ja se sap si les empreses eòliques han presentat recurs.  
La senyora alcaldessa respon que sí que han presentat recurs, el darrer dia era divendres de la setmana 
passada i ara estan pendents que informi el Tribunal a l’Ajuntament, per a poder-se oposar a aquest recurs. 
La secretària demana intervenir per explicar que cada vegada que s’interposa un recurs contenciós 
administratiu contra l’Ajuntament, aquest s’hi pot aplanar o dir que no hi està d’acord i oposar-se al recurs.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si tenen una data prevista per a l’execució de la sentència, per a l’ingrés de la 
diferència fins al 4%. 
La senyora alcaldessa respon que no, que primer s’ha de fer aquesta oposició i que l’execució de la sentència és 
un tema que encara han de parlar, perquè els han d’explicar be que significa l’execució de la sentència i en cas 
que després hi hagués una resolució en contra i l’Ajuntament hagués de tornar els diners.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que havent-hi una sentència que dona la raó a l’Ajuntament, aquesta s’ha de 
fer efectiva, això és el que diu la sentència i sinó la farà efectiva el Tribunal, en el termini de dos mesos.   
La senyora alcaldessa exposa que la sentència es pot fer efectiva, no s’ha de fer obligatòriament. No tenen data 
per a demanar que es faci efectiva l’execució.  
La senyora Ester Pons afegeix que una cosa és l’execució de la sentència i l’altra la presentació del recurs.    
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que és estrany que referent al Parc Eòlic Solans hagin pagat el 4% del 
ICIO, que és un precedent, i que presentin un recurs contra la sentència. Si no paguen el 3%, ho pagarà el Jutjat 
dels avals que te. Creu que el que vol l’empresa és allargar aquest pagament tot el possible. Però al cap de dos 
mesos ho han de pagar, i si hi ha un recurs i l’Ajuntament no s’ho pot gastar, haurà de deixar els diners en un 
compte, però val més que els tingui l’Ajuntament que no pas l’empresa.      
La senyora Ester Pons exposa que evidentment que val més que els diners els tingui l’Ajuntament, però que 
també cal tenir en compte que Tarraco Eòlica fins que no ha sortit l’altra sentència desfavorable a ells, no han 
pagat el 3% que restava de la llicència d’obres del Parc Eòlic Solans, tot i haver-los-ho reclamat des de 
l’Ajuntament. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que si no van interposar recurs contenciós administratiu, en relació al 
pagament del ICIO del Parc Eòlic Solans, havien de pagar el 4%. Porten vuit anys esperant la sentència i 
l’empresa ha interposat tots els recursos que ha pogut a Lleida, Catalunya i ara a Madrid i encara li quedarà 
Europa. L’empresa busca el seu benefici, no el de l’Ajuntament, fins ara, estan amortitzant capital.  
La senyora Ester Pons exposa que dels altres Parcs tenien un Conveni que, en teoria, els podia emparar o no, 
però del Parc Eòlic Solans no hi havia Conveni, perquè al no fer el Parc, ni el van començar, va caure del 
Conveni. En aquest Parc no tenien on agafar-se, havien de pagar el 4%. Dels altres Parcs sí que hi havia un 
Conveni.         
El senyor Carlos Gibert manifesta que vol deixar clar que, de la mateixa manera que fins ara no han negociat 
amb l’empresa el 4% del ICIO, que és el mateix per a tothom, ara no han de negociar res i menys ara que tenen 
una resolució que diu que han de pagar aquest 4% i que es pagarà. Per tant, aquests diners entraran a 
l’Ajuntament, com a màxim en dos mesos.  
La senyora alcaldessa exposa que ja s’informarà puntualment quan això esdevingui. 
El senyor Carlos Gibert pregunta si es farà la reunió de poble per a explicar això, com van dir que es faria. 
La senyora Ester Pons respon que sí que es farà, quan es pugui fer una reunió amb condicions, que hi puguin 
venir els veïns, però amb la pandèmia i els tancaments és complicat.  
La senyora alcaldessa afegeix que des de el Ple anterior, quan van dir que estaven pendents que es pogués fer 
aquesta reunió, encara han anat retrocedint i, per les noticies que es tenen, és probable que en dues o tres 
setmanes encara retrocedeixen un xic més. Quan es pugui, evidentment, es farà. 
La senyora Atzara Noguera exposa que la qüestió és que hi vingui la gent.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que molts actes, com els de la Fira de l’Oli, s’han fet on line. 
La senyora alcaldessa exposa que creuen que això és molt important i volen que ho senti la major quantitat de 
gent possible.   
La senyora Ester Pons afegeix que així les persones també poden preguntar, en canvi, si es fa via web, amb 200 
persones, és molt difícil que hi pugui haver una interacció bona, per això ho volen fer presencialment, i amb els 
papers, per si algú els vol consultar.  
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La senyora alcaldessa exposa que com no depèn de la decisió d’una reunió per a fer una cosa a l’altra, poden 
esperar a veure que passa i si poden retornar un xic a la normalitat.  
El senyor Josep Maria Vilalta vol fer un aclariment sobre el tema que va sortir al Ple passat de la conversa que 
va tenir amb el senyor Salvador Gomà, i diu que ell hi va parlar fora del Centre Cívic, estaven els dos sols, 
estaven en un espai públic però no hi havia públic i ell (J.M.V.) no li va dir que no pogués treballar sinó que li va 
dir que “ara que estàs treballant a l’Ajuntament el tema que hi havia pendent, que tu ja saps, es podrà arreglar 
en una o en varies vegades” i ell (S.G.) va respondre “ja està arreglat”. Ell (J.M.V.) li va dir “ si està arreglat 
millor, però jo em penso que no” i aquesta va ser la conversa que van tenir. No hi ha res més. El que sabia, fins 
que va llegir l’acta del Ple, era que pensava que no s’havia saldat el tema, però com es va explicar que ja estava 
saldat amb altres obres, no te res a dir.  
La senyora alcaldessa exposa que si te alguna constància que això no és així, ho pot comentar amb la 
secretària, la qüestió és que quedi tot clar, però això estava enllestit, en principi.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que si s’hi fixen, ella no va dir quin regidor va tenir la conversa, perquè 
considera que no és el tema important de la conversa.  
El senyora Josep Maria Vilalta manifesta que el dia del Ple no hi va poder ser perquè el mateix moment que es 
feia el Ple li arribaven vedells, però que es podien esperar a comentar aquest tema quan hi hagués estat ell. 
La senyora Atzara Noguera exposa que no és decisió seva, ni de l’alcaldessa, ni de la secretària, que va ser una 
sol·licitud d’un veí del poble que demanava incloure aquet punt, ella també hagués preferit que hi hagués estat 
el regidor.     
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que això hagués estat el més correcte.                      
La senyora Atzara Noguera exposa que ara hi ha dues versions diferents, però no passa res, i pregunta si 
tampoc es va parlar dels molins, aquell dia? 
El senyor Josep Maria Vilalta respon que sí, que ell li va dir a aquest veí que s’havia guanyat el tema dels molins, 
que no es podia dir? 
La senyora Atzara Noguera respon que evidentment que sí.      
 
El debat es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 02/11/2020. Minut 
0h43’44”     
 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta com està el tema del gas, el contenciós que es vol fer contra l’empresa i 
si qui ho porta és el Despatx Simeó Miquel. 
La senyora alcaldessa respon que hi està treballant l’advocada d’aquest Despatx Simeó Miquel, i que la propera 
setmana o l’altra hi ha de tenir una reunió. Els Mossos d’Esquadra la van informar que algú hi havia anat a fer 
una denuncia que s’havia fet aquest mal servei per part de l’empresa ENERKIA però, si no recorda malament, 
qui havia fet el finançament creu que podia fer la reclamació directament a la Caixa, però que si a la Caixa 
demanen la denúncia als Mossos d’Esquadra, caldrà anar a fer-la. Però ja li confirmarà, perquè la propera 
setmana ha d’anar a parlar amb l’advocada. 
La senyora alcaldessa finalitza dient que hi ha dos llocs al poble molt conflictius, un és a la plaça Pla de la Vila i 
l’altre a la plaça Vicent Blanc, en aquesta plaça, el dissabte, no s’hi podia passar ni caminant, perquè tothom va 
parar al mig. Hi ha tres cantonades que s’han pintat perquè no s’aparqui al mateix xamfrà, cosa que impedeix la 
visibilitat. Quan es va fer el pregó, perquè no s’aparqués a la carretera, els veïns van ser conscients i no s’hi 
aparca. Demana que, almenys, qui no vingui de gaire lluny, que no vingui amb el cotxe i no l’aparqui a la plaça, 
si pot ser, sinó pot ser s’haurà d’adoptar unes mesures més estrictes. Les cantonades han de quedar obertes. 
Hauran de tornar a fer “el dia sense cotxes” per a conscienciar una mica a la població.     
 
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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