
 20200224ACTAPLE 
 

1 

ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 24 DE FEBRER DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2/20 
Caràcter: extraordinari 
Data: 24/02/2020 
Horari: de 14,00 a 14,54 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.- Aprovació d’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (Exp. 2019.01): vehicles terrestres (LOT 2), 
responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (LOT 3), defensa jurídica i reclamació de danys 
(LOT 4) 
II.- Aprovació d’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (Exp. 2018.08): responsabilitat civil i 
patrimonial (LOT 2) 
III.- Aprovació d’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions 
(EXP. 2017.06) 
IV.- Aprovació Conveni entre l’Ajuntament de la Granadella i la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia de la 
Granadella, per a la millora de l’església  
V.- Aprovació inicial Pressupost Municipal per a l’exercici 2020  
VI.- Aprovació moció per la millora en gestió i manteniment dels eixos vertebradors en comunicacions viàries 
de les Garrigues 
VII.- Aprovació moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient 
VIII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) per a la commemoració del dia internacional de les dones  

 
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 extraordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer 
punt de l’ordre del dia. 
 
I. APROVACIÓ ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01): VEHICLES 
TERRESTRES (LOT 2), RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3), 
DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS (LOT 4)  
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 
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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 
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 28 d’octubre 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. 
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. 
S’ACORDA: 
Primer.- 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 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un import 
total de 1.079,37 euros, amb el següent desglossament: 

 

Matrícula Vehicle Data Efecte Pòlissa Data Venciment Pòlissa Import 

E5016BGD 22/10/2013 22/10/2020 213,58 € 

L1012Z 12/06/2017 12/06/2020 374,32 € 

5239DHD 23/08/2017 23/08/2020 491,47 € 

 
- Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil ARAG SE, per un import de 
288,10 euros, amb vigència des del 06/02/2017 al 06/02/2020. 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.367,47 euros que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-22400. 
Tercer.- 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), així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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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. APROVACIÓ ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2018.08): 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL (LOT 2) 
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.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i de 
Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08), mitjançant 
procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord 
marc dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses 
adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España. 
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb les empreses 
adjudicatàries. 
En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, va aprovar 
definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat 
civil i patrimonial. 
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 dels serveis 
d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 1/2019, de 9 de gener 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. 
S’ACORDA: 
Primer.- 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. 2018.08) i contractar les Pòlisses que a continuació 
s’indiquen: 

- Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España, per un import de 1.172,70 euros, amb vigència des del 25/11/2016 al 25/11/2020. 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.172,70 euros que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-22400. 
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Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF G66436064 i correu 
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València 231, 6º, 08007 de 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. 
 
III. APROVACIÓ D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA DE DANYS A 
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06) 
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.- Atenent a aquestes necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei 
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i 
publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta de 
normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de 
danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa 
SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un 
període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, formalitzant-se les esmentades actuacions 
mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 17 d’abril de 2018. 
En data 7 de juny de 2018, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, va aprovar 
definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i  
instal·lacions. 
En data 19 de desembre de 2019, s’aprova i es formalitza la primera pròrroga de l’Acord marc del servei 
d’assegurança de danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.06) per un període addicional de 12 mesos 
més, des del 1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020. 
FONAMENTS DE DRET.- 
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP. 
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis d’assegurances tenen la 
consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus efectes i extinció pel dret privat. 
Vist allò que disposen els 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. 
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acord marc. 
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats. 
S’ACORDA: 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Granadella a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys 
a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar la pòlissa 
de danys a edificis i instal·lacions, a favor de la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de 3.300,82 euros, i amb vigència des del 17/06/2018 al 
17/06/2020. 
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Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3.300,82 euros que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920-22400. 
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM (preferentment per e-Notum al NIF G66436064 i correu 
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València 231, 6º, 08007 de Barcelona), així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que suposa que es tracta de la renovació, pel fet d’estar adherits a l’ACM, 
dels serveis que presta de contractació d’assegurances. 
La secretària demana intervenir per respondre que sí, i que cada vegada que es fa una nova contractació o una 
pròrroga d’Acord marc del servei d’assegurances es fa una adhesió; l’ACM envia una proposta d’acord 
d’adhesió, que cal completar amb les dades concretes de cada Ajuntament.  
La senyora Atzara Noguera pregunta si ACM tramita les altes/baixes de les assegurances. 
La secretaria demana intervenir per a respondre que és cada Ajuntament qui s’ha d’encarregar de fer aquesta 
tramitació, que a l’ACM i a la corredoria d’assegurances cal notificar, des de l’Ajuntament, l’adhesió a quests 
Acords marcs, i que la tramitació de les pòlisses concretes correspon a cada Ajuntament, que és qui ha de 
tramitar les altes, a través de la corredoria d’assegurances, i les baixes notificar-les a cada companyia 
asseguradora.   
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 24/02/2020. Minut 0h33’25”       
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IV. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA I LA PARRÒQUIA DE LA MARE DE 
DÉU DE GRÀCIA DE LA GRANADELLA, PER A LA MILLORA DE L’ESGLÉSIA  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vist el Conveni entre l'Ajuntament de la Granadella i la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia de la Granadella, 
per a la millora de l'Església. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de la Granadella i la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia de 
la Granadella, per a la millora de l'Església. 
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. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta qui signarà aquest Conveni. Afegeix que l’Ajuntament ja tenia convenis signats 
amb el Bisbat, tant respecte a l’església com a l’ermita de Sant Antoni. 
La senyora alcaldessa respon que serà la Junta Parroquial, que és un ens amb NIF, i que quasi a tot arreu, els 
titulars de les esglésies són les Parròquies.   
La secretària demana intervenir per respondre que una vegada feta la comprovació al Registre de la Propietat 
s’ha constatat que l’Església està inscrita a nom de la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia de la Granadella.   
El senyor Carlos Gibert pregunta si aquests 26.000 euros d’aportació son donatius “del cepillo”. 
La senyora alcaldessa respon que és l’aportació que fa la Junta Parroquial, que ja tenien destinada aquesta 
quantitat per a pintar. L’Ajuntament aportarà uns 12.000 euros, més els 15.000 euros corresponents a la 
subvenció del Departament de Cultura.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si pintar els interiors també està inclòs en el projecte que ha fet l’arquitecte 
senyor Agelet.   
La senyora alcaldessa respon que sí, que s’ha refet el projecte per, al mateix temps, fer-ho tot.  
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 24/02/2020. Minut 0h36’18”       

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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• 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. 
 
V. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Atesa la tramitació de l'expedient per a l'aprovació del pressupost que ha de regir en l'exercici de 2020, així 
com les bases de la seva execució, formades de conformitat amb allò que disposa l'article 9 del Reial Decret 
500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte 
que l'expedient del pressupost s'ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90, i adaptat a l'organització i circumstàncies de l'Ajuntament de la 
Granadella. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2020, anivellat en despeses i 
ingressos, en la quantitat total de 1.328.825,00€, les Bases d'execució del Pressupost, plantilla de personal i 
relacions de llocs de treballs.  
 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA 
INGRESSOS 

A) Operacions corrents  €  

Cap. 1. Impostos directes        527.100,00  
 Cap. 2. Impostos indirectes          90.450,00  
 Cap. 3. Taxes i altres ingressos        194.800,00  
 Cap. 4. Transferències corrents        333.700,00  
 Cap. 5. Ingressos patrimonials          15.200,00  
 Cap. 7. Transferències de capital        127.575,00  
 B) Operacions de capital   
 Cap. 9. Passius financers           40.000,00  

TOTAL     1.328.825,00  

DESPESES 

A) Operacions corrents  €  

Cap. 1 Despeses del personal         282.700,00  

Cap. 2. Desp. béns corrents i serveis         542.708,00  

Cap. 3. Despeses financeres           11.667,00  

Cap. 4. Transferències corrents         146.800,00  

B) Operacions de capital   

Cap. 6. Inversions reals         304.950,00  

Cap. 9. Passius financers           40.000,00  

TOTAL     1.328.825,00  

 
Segon.- Exposar-ho a informació pública, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de 
quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se reclamacions, 
l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense necessitat de nou acord, tal i com es preveu a l'article 169 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, procedint a la publicació del mateix, resumit per capítols, en el tauler d'anuncis de la corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
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El senyor Carlos Gibert manifesta que l’actual equip de govern, només arribar la govern, va ampliar la partida 
del capítol I de despeses, de remuneracions càrrecs electes, a 25.500 euros, quan anteriorment era de 19.900 
euros, més l’increment de la Seguretat Social; també va fer una absurda i cara auditoria, que no va trobar res 
que no se sabés públicament, i els plens es fan cada tres mesos, quan sempre s’havien fet cada mes, pel tema 
de la transparència que tant s’exigia abans. Afegeix que el seu grup renuncia a cobrar les assistències i 
prefereixen donar aquest diners, i que això es vegi reflectit a les partides corresponents, als refugiats sirians 
que hi ha a la Granadella i per la compra de plantes amb jardineres, que creuen que estan mancades al poble. 
Tot i això, votaran a favor perquè veuen que són uns pressupostos continuistes, moltes de les parides i dels 
ajuts ja les havien instaurat ells: per autònoms, per habitatges, per internet simètric o per llibres de text, que 
estan be, inclús s’ha ampliant la partida per a rehabilitació d’habitatges. Votaran a favor i fan aquest vot de 
confiança, que abans no s’havia fet mai, ja que quan l’alcaldessa estava l’oposició hi votava en contra o 
s’abstenia.     
La senyora Atzara Noguera exposa que la partida de remuneracions a càrrecs electes l’any passat es va haver 
de suplementar perquè mancava diners, uns 9.000 euros, i demana a la secretària si ja es te la liquidació de 
2019, per poder donar els imports. 
La secretària demana intervenir per a respondre que encara no.  
La senyora Atzara Noguera exposa que en un proper Ple, si de cas, la poden comentar, perquè l’import de la 
partida va ser elevat.  
La senyora alcaldessa manifesta que aquest import de 19.900 euros no era real, ja que es va haver de fer una 
ampliació de la partida, i que l’auditoria no es va fer per a trobar res, sinó per a saber el punt de partida, que 
això és una cosa que acostumen a fer els ajuntaments o entitats quan canvia la junta o la presidència. No es 
tracta d’entrar a un Ajuntament, de nou, i rebatre i desfer  tot el que havia fet l’equip anterior, és absurd, no és 
la seva dinàmica sinó que si hi ha coses ben fetes, que n’hi ha moltes, s’han d’aprofitar, s’han de promocionar i 
s’han d’intentar millorar, que és el que faran. S’ha destinat més diners als ajuts per habitatges i volien destinar 
totes les Cases dels Mestres a lloguer social, però el govern anterior va preferir fer un alberg i ara s’acabarà 
l’alberg. Li sembla fantàstic que hi votin a favor, i el seu vot d’abstenció a pressupostos anteriors havia set 
perquè mai s’havien treballat els pressupostos amb tots els grups municipals, cosa que ara sí que ha passat, van 
tenir reunió per a treballar aquests pressuposts conjuntament, per tenir la possibilitat que si alguna cosa no la 
veien be, treballar-la, canviar-la i escoltar la seva opinió, cosa que abans no havia passat mai.     
El senyor Carlos Gibert exposa que es van trobar un dia, sense la secretària, i els van presentar uns 
pressupostos, que van veure be, com ara, i si hi haguessin volgut aportar alguna cosa ho haurien fet, però va 
ser una reunió amb uns pressupostos pràcticament tancats. Són uns pressupostos pràcticament calcats amb els 
de l’any 2019, i en aquells hi va haver l’abstenció de l’actual alcaldessa.  
La senyora Ester Pons manifesta que els van enviar els pressupostos abans de la reunió de poble, donant-los 15 
dies. 
La senyora alcaldessa afegeix que com ja els van veure be, no va ser necessari debatre més. Els pressupostos 
són públics i tothom els podrà mirar i comparar les diferències. També s’ha augmentat la partida d’ajuts a les 
associacions perquè creuen que són un motor fonamental del municipi.     
La senyora Atzara Noguera afegeix que en la reunió per a treballar els pressupostos hi ha haver una apreciació 
del regidor Josep Maria Vilalta respecte a la partida dels nínxols, que es va augmentar perquè es va veure que 
tenia raó amb l’apreciació feta. La partida que hi havia al 2019 per ajuts a habitatges, que era de 10.000 euros, 
s’ha triplicat, perquè intenten fer uns pressupostos per a l’habitant i no per al visitant, també s’han augmentat 
altres patides com la dels camins. El pressupost de 2020 és molt diferent respecte al de 2019, també han tret 
8.000 euros per a càmeres de videovigilància, perquè creuen que hi havia altres necessitats, i han reduït les 
despeses per a desplaçaments, indemnitzacions a càrrecs electes, i atencions protocol·làries.     
El senyor Carlos Gibert manifesta que s’havia treballat en una partida contra incendis al Museu de l’Oli, que va 
quedar pendent i el tema dels comptadors telelegibles tampoc està incorporat, i pregunta si es vol fer o no es 
farà. 
La senyora Atzara Noguera respon que la proposta de pressupost l’ha preparat la secretària i que ells han 
treballat sobre aquesta proposta, i aprofita per recordar que a la pàgina web de l’Ajuntament s’han actualitzat 
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les remuneracions a càrrecs electes, hi ha la comparativa entre l’equip de govern anterior i el que hi ha avui en 
dia, on es pot veure que ara no es cobra més.  
La senyora alcaldessa afegeix que en el tema dels comptadors hi estan treballant, però encara no saben el cost. 
No és cert que ara es cobri més, tothom ho pot veure a la pagina web de l’Ajuntament i, qualsevol veí que 
vulgui, pot venir a l’Ajuntament a demanar totes les nòmines.     
El senyor Carlos Gibert manifesta que la seva nòmina estava penjada a la pàgina web de l’Ajuntament, que fins 
llavors no se n’havia penjat cap, i que ara hi ha un sou nou que abans no hi era, que és el de la regidora Atzara 
Noguera. 
La senyora Ester Pons exposa que el sou dels regidors i regidores va en funció del que cobra l’alcaldessa i com 
ella no cobra pagues extra, el sou dels regidors i regidores també és menor, s’ha reduït en proporció al que es 
cobrava abans, i tot i el sou de la regidora Atzara Noguera, que treballa i ha de cobrar, amb la comparativa es 
veu que s’han reduït costos.   
La senyora Atzara Noguera afegeix que ella treballa conjuntament amb l’alcaldessa al capdavant d’aquest 
Ajuntament i que d’aquí un any i mig, quan canviïn, ella tampoc cobrarà les pagues extra, com ara ha renunciat 
a fer l’alcaldessa.  
La secretària demana intervenir per a respondre que respecte a les inversions previstes al pressupost, com be 
saben tots els regidors i regidores, degut a l’obligatorietat del compliment de l’estabilitat pressupostària, així 
com de la regla de la despesa, entre altres, a més del Pla econòmic financer que es va aprovar, tenint en 
compte els imports dels capítols 1 a 7, si hi ha més despeses a un capítol caldrà limitar la despesa en un altre 
capítol o capítols, i respecte a les inversions només s’han pogut preveure les inversions que estaven 
subvencionades i que s’havien d’executar l’any 2020, excepte la inversió per a la construcció de nínxols i altres 
partides molt petites per la compra de material divers; les inversions que no s’havien d’executar 
obligatòriament l’any 2020 no s’han pogut incloure, ara be, si durant l’any es recapten més ingressos dels 
previstos inicialment, potser es podran fer més inversions, aleshores caldrà decidir-ho, tot i tenint en compte el 
compliment de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa.  
La senyora alcaldessa exposa que moltes inversions venen de l’anterior legislatura i que s’han d’acabar de fer, 
com l’actuació de la TDT o l’alberg.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que si les empreses eòliques han pagat una part del permís d’obres 
concedit, pregunta si la part pendent de pagament no s’hauria de consignar al pressupost perquè no sigui un 
punt a favor de l’empresa poder pensar que si no s’inclou és perquè l’Ajuntament no fa la previsió de cobrar-lo. 
La secretària demana intervenir per a respondre que una cosa és el pressupost i l’altra la liquidació, que en 
aquest pressupost es preveu el que es recaptarà durant l’any 2020 de manera real, però no s’hi consignen els 
drets reconeguts de l’any 2019, a diferència de la liquidació, on sí que cal consignar-los-hi. Respecte al 
cobrament a l’empresa eòlica que es va liquidar l’any 2019, tenint en compte els ajustos per recaptació que 
caldrà fer, en tot cas, es veurà a la liquidació de 2019.         
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 24/02/2020. Minut 0h43’26”      
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VI. APROVACIÓ MOCIÓ PER LA MILLORA EN GESTIÓ I MANTENIMENT DELS EIXOS VERTEBRADORS EN 
COMUNICACIONS VIÀRIES DE LES GARRIGUES 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la moció presentada. 
 
Exposició de motius: 
La comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric en comunicacions viàries, principalment pel que respecta 
a la vertebració nord-sud de la comarca. 
L'eix que hauria de vertebrar la comarca és la C-233. Fa anys que està encallat el tram Soleràs - La Granadella, 
el qual per la seva orografia té un cost molt elevat d'execució i no ens consta que hi hagi plans per aquesta. 
Aquesta carretera es caracteritza per ser estreta, amb pendents fortes i un zigzagueig continuo i accentuat, 
característiques que fan que ni la població ni els transports de serveis la utilitzin. 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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Per aquest motiu actualment les vies que "de facto" exerceixen d'eix vertebrador de la comarca són les pistes: 
 
- Carretera Albagés - Els Torms - Bellaguarda (de la C-233 a la L-701 a la C-242) 
- Carretera Castelldans - El Cogul - Granyena de les Garrigues - Torrebesses (de la C-233 a la 
L- 700 a la C-12) 
 
Aquestes dues pistes són de titularitat municipal però en realitat se'n fa un ús comarcal, fet que provoca que 
amb motiu del trànsit estiguin en molt mal estat i fins al moment se n'estan fent càrrec del manteniment els 
municipis per on passa la via. 
Volem destacar l'ús que actualment se'n fa d'aquestes pistes per on passen tots els transports públics i de 
serveis de la comarca, amb el perill que representa per a la seguretat de les persones el seu estat molt 
deficient. 

• Transport escolar de l'INS l'Olivera de la Granadella amb els alumnes dels municipis de Juncosa, 
Els Torms, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. 

• Transport escolar de l'INS Josep Vallverdú de Borges amb els alumnes del Cogul. 

• Transport escolar ordinari amb els alumnes del Cogul. 
• Transport adaptat al Centre de Serveis a la Gent Gran de la Granadella amb els usuaris de les 

poblacions de Granyena de les Garrigues, El Soleràs, Els Torms i Juncosa. 
•      Transport del servei de recollida d'escombraries de tots aquests municipis. 

• Transport dels serveis sanitaris i personal sanitari compartit entre els municipis. 
• Transport dels usuaris dels serveis de l'Associació TALMA. 

Per aquests motius proposem l'adopció dels següents, 
Acords: 
1.- Cedir la titularitat de les dues pistes esmentades a la Diputació de Lleida o a la Generalitat de Catalunya. 
2.- Mentre no es formalitzi aquesta cessió establir un pla de manteniment i millora anual finançat amb  
aportacions d'ens supramunicipals com la Diputació de Lleida i Generalitat, i aportacions en serveis tècnics per 
part del Consell Comarcal. 
3.- Trametre aquest acord a: Consell Comarcal de les Garrigues, Diputació de Lleida i Departament de Territori 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 EN DEFENSA DEL MÓN RURAL, LA FIGURA DEL PAGÈS I EL MEDI AMBIENT 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la moció presentada. 
 
El passat mes de desembre es va celebrar a Madrid la Cimera del Clima (COP25) on més de 25.000 
representants de 200 països es van reunir per arribar a acords i pactes entre nacions per combatre els efectes 
del canvi climàtic. Els acords de mínims de darrera hora van ser qualificats de poc valents i ambiciosos. 
La ciutadania està mobilitzada a nivell mundial exigint als seus dirigents valentia i decisió en la lluita contra el 
canvi climàtic i els seus efectes que ja es poden percebre: meteorologia extrema que causa danys en persones i 
infraestructures, desertització, grans incendis forestals en uns boscos secs i estressats, la pujada del nivell del 
mar i un augment imparable de la temperatura global. És el jovent qui lidera els moviments i plataformes 
contra el canvi climàtic i la inacció dels polítics, la primera generació que pateix directament els efectes del 
canvi climàtic i la darrera que té la possibilitat d'aturar-lo. 
Per altra banda, el món rural pateix un despoblament endèmic a la demarcació de Lleida. La principal causa del 
despoblament és la manca d'oportunitats laborals i la impossibilitat de portar a terme un projecte vital lligat 
amb un desenvolupament professional. El despoblament comporta l'abandonament progressiu del territori. I 
l'abandonament del territori i la seva manca de gestió pot acabar derivant en un incendi (com malauradament 
hem vist aquest estiu amb l'incendi de la Ribera d'Ebre o amb els grans incendis d'Austràlia capaços de cremar 
més de 5 milions d'hectàrees). 
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Estem vivint un moment de canvi enmig de problemàtiques globals i problemàtiques locals. 
Hem de saber aprofitar aquest canvi com una oportunitat per liderar-lo. La demarcació de Lleida té el potencial 
per encapçalar la revolució verda i digital que es produirà. Tenim el medi físic on instal·lar plaques 
fotovoltaiques, aerogeneradors o aprofitar l'energia hidràulica o de la biomassa, i tenim les persones i el talent 
per fer-ho. 
Liderar la lluita contra el canvi climàtic ens permetrà vèncer els grans reptes dels nostres temps: aturar el canvi 
climàtic i el deteriorament del medi ambient a nivell global i local, i aturar el despoblament de la nostra terra 
amb la creació de riquesa i llocs de treball a les nostres viles i pobles. 
Una de les millor maneres de lluitar contra el canvi climàtic és gestionant els nostres boscos, el paisatge i els  
cultius amb gent arrelada a la terra, que hi pugui viure i guanyar-se dignament la vida. La gent dels nostres 
pobles són jardiners del paisatge. La gent dels nostres pobles són els màxims protectors del medi ambient. 
Hem de ser un territori punter en la gestió dels boscos, en l'aprofitament dels seus recursos, en la seva 
protecció i conservació i en donar valor als nostres boscos cuidats i protegits, promocionant-los. I hem de 
cuidar i potenciar els nostres productes agroalimentaris i ramaders, ja que el consum de proximitat és també 
una gran manera de combatre el canvi climàtic ja que estalviem transports de productes i les d'emissions que 
generen. Per protegir un territori cal protegir en primer lloc la gent que hi viu i el seu estil de vida. 
Creiem que cal grans consensos que ens permetin defensar la figura del pagès o el ramader enfront de grans 
empreses o fons d'inversió que estan acaparant l'agricultura i la ramaderia i desplaçant el petit agricultor i 
ramader. La inestabilitat dels preus i les grans inversions que demanen aquests sectors fan difícil una estabilitat 
vital a llarg termini. El sector agrícola en general (la fruita dolça, l'oli, el cereal,...) està patint una crisi 
gravíssima que posa en dubte la viabilitat de moltes explotacions de petites i mitjanes dimensions però el 
problema pot afectar altres sectors en el futur. Cal reconèixer la figura del pagès i la pagesa com la persona que 
obté directament de la terra gran part dels seus ingressos. I cal protegir aquesta figura. 
El pagès i el ramader proporcionen aliments a la societat, però també gestionen el medi ambient amb cura i 
ens proporcionen seguretat reduint el risc d'incendi forestal. El pagès, amb l'ajuda de la terra, transforma 
l'aigua i el sol en aliments formant part d'una cadena de producció on la figura del pagès és la baula més dèbil. 
L'agricultura i en conseqüència, bona part del món rural, estan en greu perill de desaparició ja que el pagès no 
pot controlar la major part dels paràmetres del seu treball. La climatologia sempre ha determinat l'èxit d'una 
collita, però des de fa uns anys s'han d'afegir uns costos que no paren de pujar (salaris, preu del carburant, 
seguretat social) i uns preus de compra del producte que no paren de baixar. 
El preu al que un pagès cobra els seus productes el decideixen uns tercers un cop el pagès ha assumit els costos 
de la campanya, i el cobrament pot arribar un any després d'haver recol·lectat la collita. 
Hem de tenir en compte que l'agricultura és una arma cabdal en la lluita contra el canvi climàtic. La vegetació 
té la capacitat de fixar i atrapar el carboni present al C02 mitjançant la fotosíntesis. Nombrosos estudis avalen 
que la capacitat de fixació de carboni és molt superior en els cultius agrícoles respecte als ecosistemes naturals, 
degut al menor creixement i l'estrès hídric que pateix la vegetació natural. 
També cal crear un marc legal que permeti que el nostre territori pugui protagonitzar i acollir les 
infraestructures d'aquest gran canvi cap a un nou escenari verd i digital, un marc legal que ha de ser ajustat a la 
realitat del món rural i respectuós amb la seva forma de vida alhora que respectuós amb la conservació del 
medi ambient permetent creació de riquesa, llocs de treball i l'arrelament al territori. 
Hem de ser generosos i tenir una mirada àmplia. No podem pretendre modificar el sistema productiu de les 
nostres comarques, ja molt castigat, amb prohibicions o imposicions sense tenir una alternativa viable per 
oferir. Hem de possibilitar alternatives econòmiques i tècniques enlloc de només incidir en el que estem fent 
malament i posar en dubte alguns sectors. 
A les nostres comarques la lluita contra el despoblament i mantenir vius els nostres pobles, la lluita per assolir 
un veritable equilibri territorial, és una de les millors maneres de lluitar contra el canvi climàtic i el 
deteriorament del medi ambient. 
Pertot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents:  
ACORDS 
1.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a reconèixer la figura del pagès o 
pagesa a títol principal considerant pagès o pagesa la persona que té un 75% dels seus ingressos que 
provinguin directament de la terra. 
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2.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a que un cop reconeguda la figura del 
pagès o pagesa, es fomenti la seva competitivitat enfront les grans empreses o fonts d'inversió. S'ha de dotar 
aquesta figura amb subvencions directes a fons perdut en l'adquisició de maquinària i infraestructures 
(instal·lació de xarxes antipedra, instal·lació de regs més eficients) que permetin abaratir els preus de producció 
i fer-lo més competitiu permeten la seva supervivència. 
3.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a fer obligatòria la incorporació en 
l'etiquetatge dels comerços del preu que ha cobrat el pagès per produir un producte al costat del preu final per 
al consumidor, en les fruites i hortalisses. També que es controli aquest fet i en cas d'incompliment o falsedat 
s'apliquin sancions. 
4.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar que les ajudes directes de la 
Política Agrària Comuna les rebi directament la figura del pagès o pagesa a títol principal. 
5.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar que les ajudes de la Política 
Agrària Comuna també puguin ser percebudes pels sectors de la fruita i les hortalisses, que actualment no les 
perceben. 
6.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a sol·licitar la introducció en les ajudes 
de la PAC d'una línia concreta per a les zones de tradició històrica de ramaderia extensiva d'alta muntanya amb 
presència de grans carnívors introduïts amb programes europeus (programa LIFE) per assegurar-ne la seva 
viabilitat. La presència de grans carnívors té un gran interès per la biodiversitat però alhora suposa una pressió 
més per al sector ramader ja molt castigat i que també juga una gran paper en el manteniment de la 
biodiversitat, la gestió del bosc, la prevenció d'incendis forestals i l'economia de les zones de muntanya. 
7.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a adequar el marc legal a la realitat del 
món rural per permetre un desenvolupament econòmic que fixi la gent al territori, sempre de forma 
respectuosa amb el medi ambient. 
8.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat a invertir al món rural per crear riquesa 
i llocs de treball que permetin un equilibri territorial real que aturi el despoblament. 
9.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com a les entitats municipalistes FMC i ACM. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que vol fer una sèrie de consideracions: 
- Referent al punt 1, dir que la figura del pagès  o pagesa a títol principal, segons la llei actual, és la que té com a 
mínim el 51% dels seus ingressos de l’activitat agrària o activitats complementàries. Augmentar aquest 
percentatge al 75% voldria dir deixar molts pagesos o pageses que ara son professionals fora d’aquesta 
qualificació i , per tant, fora d’alguns dels ajuts de la PAC, ajuts que tenen com a condició la priorització que el 
sol·licitant sigui professional. Per tant, aprovar aquest punt és perjudicial per al sector. 
- Referent al punt 2, dir que la figura del pagès o pagesa professional, amb els paràmetres que han de complir 
per ser-ho exposats en el punt anterior, estan prioritzats en els ajuts a la competitivitat de les empreses 
agràries, que tenen com a objectiu subvencionar part de les inversions destinades a la millora dels processos 
productius i, per tant, a la competitivitat de les explotacions agràries. El que planteja aquest punt ja s’està fent. 
- Referent al punt 3, hi estem d’acord. 
- Referent al punt 4, dir que les rebin directament la figura del pagès o pagesa a títol principal requereix d’una 
modificació de reglament, l’ha d’aprovar Brussel·les i, en la situació actual, ha de passar prèviament per 
Madrid. En tot cas, la proposta del reglament de la PAC 2021/2027 estableix una nova figura, l’agricultor genuí, 
que s’ha de definir, però que ha de garantir que no es concedeixen ajuts directes a aquells als què l’activitat 
agrària els sigui una part insignificant de la totalitat de les seves activitats econòmiques o que la seva activitat 
principal no sigui l’agrària. La definició d’agricultor genuí ha de tenir en compte els ingressos del treball a 
l’explotació, l’objecte de l’empresa. No sembla, doncs, que el nou reglament prevegi que els ajuts directes 
vagin als pagesos o pageses professionals. 
- Referent al punt 5, dir que en la situació actual, aquesta decisió es prendrà a Madrid, tot i que defensarem 
aquest posicionament. 
- Referent al punt 6, dir que les ajudes de la PAC encara s’han de definir, pel que es pot contemplar aquesta 
possibilitat. 
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- Referent al punt 7, dir que ja ens sembla bé modificar el marc legal per facilitar un flux positiu de gent cap al 
territori. 
- Referent al punt 8, hi estem d’acord. 
- Referent al punt 9, cap problema. 
Dir també, i com a valoració general, que la moció és un compendi de demandes i reclamacions que poden ser 
contradictòries entre elles, que són un refós d’actuacions i decisions que s’han fet des de l’administració per fer 
coses per parlar del canvi climàtic, i del món rural i dels seus problemes, sense ser actius en la proposta de 
solucions. Les úniques solucions concretes es basen en mantenir les subvencions, cosa que s’ha de fer, però no 
només, ja que ens situa en una dependència d’aquestes i, a mig termini, hipoteca el futur del sector. 
És complicat posar en una banda de la balança els problemes del despoblament, el canvi climàtic, el perill 
d’incendis forestals i la viabilitat de les explotacions agràries i a l’altra banda, proposar que les solucions al 
problema poden ser la instal·lació de plaques solars i aerogeneradors per a la transició energètica perquè 
poden ser, com ja està passant, competència directa del sòl, amb els problemes que tenim per fer gestió per a 
la prevenció d’incendis, perquè posa en relleu les contradiccions en les que s’ha caigut a l’hora de prendre 
segons quines decisions. 
I amb això no volem dir que no s’hagi de fer front a tots els problemes i amb totes les possibilitats, però s’ha de 
fer de manera reflexionada I planificada perquè si no, algunes decisions poden anar en sentit contrari al que 
necessiten els problemes per a la seva resolució. Es per tot això que fem aquestes consideracions abans de 
votar favorablement aquesta moció. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que aquesta moció ha esta consensuada per totes les agrupacions agràries i 
que ja els faran arribar les consideracions que ha presentat.  
El senyor Carlos Gibert vol puntualitzar que l’únic document que s’ha consensuat fins ara pel sector, sindicats i 
la majoria d’ajuntaments, és el “Manifest en defensa dels territoris productors de fruita dolça” proclamat el 
passat dia 14 de febrer a la Plaça de Sant Joan de Lleida, no pas aquesta moció, que s’ha passat en alguns 
ajuntaments i també es va debatre a la Diputació de Lleida, però que no és el Manifest que es va consensuar en 
el territori.  
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 24/02/2020. Minut 1h08’52”       
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VIII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la moció presentada pel Grup Municipal Independents per 
la Granadella – Acord Municipal (IxG – AM). 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als 
moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de 
gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i impregna tots els dies de l'any, l'acció de les 
administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara són molt presents. Les 
situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral 
d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa 
energètica són dones. Però les discriminacions no queden aquí. Més d'un 70% dels contractes a temps parcials 
ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d'abordar per erradicar-la. 
Això contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs 
de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i 
el terra enganxós doncs, encara no s'han superat i segueixen limitant les possibilitats d'ascens professional i 
desenvolupament de les dones. 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, 
vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per 
garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan 
els homes. Per la qual cosa és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per 
permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris 
més racionals. 
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que implica una idea de masculinitat molt concreta i 
acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació. Darrerament, s'ha fet evident amb 
més intensitat l'existència de violències en l'àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents 
manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la. 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l'any, per seguir contribuint a una 
societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes 
lliures. 
Per tots aquests motius, el grup d'IxG/Esquerra Republicana a l'Ajuntament de La Granadella proposa 
d'adopció dels següents: 
ACORDS 
Primer. L'Ajuntament de La Granadella manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les 
dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de 
discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l'abast. 
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i 
convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista. 
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques 
fetes des del govern municipal. 
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de 
l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais 
d'oci. Tot creant Plans d'Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament en compliment de la Llei 
Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d'1 de 
març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l'àmbit 
laboral. 
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l'elaboració de plans d'igualtat que facin 
possible la reducció de la bretxa salarial i l'eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de 
decisió, la formació del personal en matèria d'igualtat i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral. 
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin 
els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles. 
Setè. Declarar La Granadella com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats 
feministes. 
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups 
polítics al Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 
 
La senyora Ester Pons exposa que referent al primer punt de l’acord vol recordar que aquest any s’ha incrementat 
la partida al pressupost en la part de l’Acció de la Dona, així també, respecte al Protocol del que es parla al primer 
punt i al quart “Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció”, vol informar que van tenir una reunió les quatre dones 
que formen part d’aquest Consistori per a elaborar el Pla des de l’Ajuntament, ja que aquest Pla és molt necessari 
també per al municipi, per les agressions que estan vivint les dones però, com ja va manifestar a la reunió, que li 
semblava que s’estava quedant curt, i que calia fer-lo extensiu a la discriminació per LGTBI, raça, i qüestions 
religioses; en aquesta reunió van debatre començar per aquest Pla de la dona i continuar per tots els altres.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que el Pla d’Igualtat, en base a la Llei catalana, es va aprovar l’anterior legislatura. 
La senyora Ester Pons exposa que la vigència d’aquest Pla era fins l’any 2020, per tant, s’ha dit que es revisaria, es 
modificaria i s’ampliaria.  
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La senyora Atzara Noguera afegeix que no volen un Pla d’Igualtat per a complir amb la Llei sinó un Pla d’Igualtat real 
i fet a mida pel municipi, volem treballar i no només quan ha passat, sinó fer prevenció perquè no passi.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que si encara s’amplia la moció presentada, perfecte.            
La senyora alcaldessa exposa que estan treballant amb el Protocol, i que aquest s’ha de treballar, no només amb les 
entitats de dones i feministes, com diu al punt primer, sinó amb tothom. 
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 24/02/2020. Minut 1h17’04”     
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
La senyora Atzara Noguera exposa que, abans d’acabar, respecte a la modificació de crèdit de què ha parlat en 
el punt de l’aprovació del pressupost vol comentar que en data 5 d’agost de 2019 el Ple va aprovar la 
modificació de crèdit, que  feia un mes i mig que havia canviat el Consistori, que la partida de remuneracions a 
càrrecs electes es va ampliar en 8.800 euros, i que el nou Consistori quasi encara no havia començat a cobrar, 
els quals, sumats als 19.900 euros inicials, la despesa era de 28.700 euros, i suposava 3.200 euros més que en 
el pressupost de 2020. Al pressupost de 2020 han reduït la partida en 3.200 euros reals, i també es podrà fer la 
comparativa amb els desplaçaments. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que això ja es veurà a la liquidació, que ara encara no se sap, que no tenen un 
any, i que encara que l’alcaldessa hagi renunciat a cobrar les pagues extra, ara la regidora Atzara Noguera 
cobra un sou. I si es fan desplaçaments i es va a reunions ho troba molt correcte que es cobrin.     
La senyora Atzara Noguera exposa que al Ple del cartipàs es va dir que el nou Consistori s’havia duplicat els 
sous, quan realment son més econòmics, i que la informació al municipi ha de ser real i curosa perquè sinó fa 
mal.    
El senyor Carlos Gibert manifesta que amb que la informació ha de ser real i curosa hi estan totalment d’acord.  
           
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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