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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 29 DE MAIG DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 4/20 
Caràcter: extraordinari 
Data: 29/05/2020 
Horari: de 14,16 a 15,07 hores    
Lloc: Sala de Plens Municipal – Ple telemàtic 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, 1a tinent d’alcaldessa 
Sra. Ester Pons Esquerda, 2a tinent d’alcaldessa 
Sr. Mario Flix Prats, regidor  
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
 
Ordre del dia: 
I.- Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2020 (pressupost prorrogat de 2019) 
– Transferències de Crèdit 1/2020 
II.- Aprovació Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la reactivació de 
comerços i serveis locals i convocatòria 
III.-Aprovació moció del grup UFP de la Granadella per l’adopció de mesures a la Diputació de Lleida per mitigar 
els efectes de la pandèmia 

 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
La senyora alcaldessa pregunta als assistents si tots els regidors es troben en territori espanyol. Si no es 
manifesta res en contrari s’entén que tots els assistents es troben en territori espanyol. 
 
La secretària, respecte a la identificació dels membres, demana intervenir per a manifestar que s’identifica la 
identitat dels assistents visualment que son els set regidors i regidores membres de l’Ajuntament de la 
Granadella, amb l’alcaldessa, i que això li consta amb notorietat.   
 
Desenvolupament de la sessió 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple extraordinari i exposa que abans de passar al primer punt de l’ordre del 
dia, es farà un minut de silenci per les víctimes de la COVID-19. Transcorregut el minut de silenci sotmet a la 
consideració del Ple el primer punt de l’ordre del dia. 
 
I. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2020 
(PRESSUPOST PRORROGAT DE 2019) – TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 1/2020 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Atesa l’existència de despeses, que no poden demorar-se fins al proper exercici, per la qual cosa aquest Ajuntament 
necessita modificar una partida pressupostària en el pressupost municipal per a l’any 2020 (pressupost prorrogat 
de 2019), per tal de poder dur a terme les despeses previstes, dotant-la pressupostàriament, ja que la consignació 
és insuficient, existint consignació suficient en altres, podent efectuar transferències de crèdits d’aplicacions del 
pressupost, no compromeses, pertanyents a diferents àrees de despesa, segons l’expedient tramitat a l’efecte. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 



 20200529ACTAPLE 
 

2 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2020, mitjançant transferències de crèdit entre 
partides en el pressupost de l’exercici de 2020 (pressupost prorrogat de l’exercici 2019) tal i com consta a 
l’expedient. 
Segon.- La present modificació de crèdit, efectuada sobre el pressupost prorrogat, s’entendrà realitzada sobre el 
pressupost definitiu, de conformitat amb el previst a l’article 21.6 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient durant un termini de quinze dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis municipal, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. En cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
La secretària demana intervenir per a fer una breu explicació respecte al pressupost prorrogat de 2019, dient que el 
pressupost de 2020 es va aprovar inicialment en la sessió plenària de data 24 de febrer de 2020, i que en data 14 de 
març de 2020 es va fer la declaració de l’estat d’alarma, amb la suspensió dels terminis administratius, per tant, en 
la data present no es troba aprovat definitivament, ni vigent. Segons preveu la Llei quan es dona aquest supòsit 
resta prorrogat el pressupost de l’any anterior pel que respecta a la despesa i ingrés ordinari.  

 
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 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. Afegeix que el motiu de la 
necessitat d’aprovació del punt anterior ha estat per poder disposar de partida pressupostària, que ja existia, 
amb consignació pressupostària suficient, ja que la que hi havia era insuficient, per assumir la despesa que es 
generarà com a conseqüència de la concessió d’aquestes subvencions.   
 
Examinada 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 ordenances, bases i convocatòries de subvencions en les 
matèries de la seva competència i que aquestes compleixen amb la legalitat vigent. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment 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 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. Així mateix, es procedirà a la 
publicació de la convocatòria. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que han vist que es treuen 16.000 euros de la partida de Festes, segons s’ha 
plantejat al punt número I, per a crear aquesta nova Ordenança i afegeix que així, en certa manera, es volen 
afavorir aquests comerços, degut a la pandèmia de la COVID-19 que segons paraules d’alguns dels propis 
comerciants del municipi “han fet l’arròs” amb aquesta crisis. És ben cert que la Granadella és un municipi petit 
on els pocs comerços es dediquen bàsicament a l’alimentació i que no afecta tant com a les poblacions grans o 
a les ciutats on el teixit empresarial és molt més variat i la crisis ha afectat de ple als petits comerços, molts 
encara no han pogut obrir i potser no obriran. Potser també la inspiració de granadeuros amb molleuros que 
veuen aquí no te la comparació que es podria veure amb una ciutat gran. En aquesta proposta el seu grup veu 
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massa improvisació i un desconeixement de la realitat comercial de la Granadella, caldria doncs, fer un estudi 
seriós de les afectacions a nivell social i econòmic del municipi i per sectors. Saben quins son els col·lectius i 
persones més vulnerables? L’Ajuntament pot donar molts ajuts i fer-ho d’una manera molt més justa i 
equitativa, no només es tracta de sortir publicat en un breu als diaris. El passat dia 12 de maig, precisament, 
van entrar, via moció, una bateria de 16 propostes en diversos àmbits que, per cert, no han vist en aquest Ple, 
de tota manera, el seu vot serà un sí crític esperant que aquest equip de govern faci plantejaments més valents 
per a superar aquesta crisis.  
La senyora alcaldessa respon que no és només per a les botigues de comestibles, sinó per als comerços i 
serveis, com hi posa a l’Ordenança, i serà per a totes les persones que ofereixin algun servei al municipi. Els tres 
bars que hi ha, han hagut d’estar tancats, les perruqueries també han hagut d’estar tancades, els paletes 
tampoc han pogut treballar els primes mesos, tots els serveis han hagut d’estar tancats i han tingut bastants 
pèrdues. Si s’ha llegit be l’Ordenança ha pogut veure que les subvencions seran equitatives per a tots els 
comerços, i no s’ha fet de manera improvisada, fa dies que hi treballen, però treballar en un tema així no es pot 
fer d’un dia per l’altre, s’han de poder dir els diferents punts de vista de tothom, perquè quedi encertat, que no 
és fàcil.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que perquè no hi hagi dubtes sobre la feina que s’ha anat portant, en 
primer lloc, no està inspirada en els molleuros, que és una cosa molt diferent, que ja venia d’abans de l’any 
2012 fet per una associació de comerciants de Mollerussa, on ho gestionen ells mateixos. El nom de 
granadeuros és el de menys, i com be saben, han tingut diverses reunions al respecte amb tots els regidors, des 
de fa uns dos mesos, ella personalment va fer la crida a tots els regidors perquè anessin buscant mesures de 
reactivació econòmica per al municipi, des d’aquell moment i, si ho recorden, ells han estat treballant en 
aquestes mesures i ha costat molt arribar a aquesta Ordenança, que no és improvisada ni molt menys; si 
hagués estat improvisada, ja faria un mes i mig que l’haguessin pogut aprovar, perquè ja hi estaven treballant. 
Tenien dues opcions: donar ajuts directes a tota l’activitat econòmica del municipi, com podia ser pagar 
subministres d’aigua i llum, ajuts a la Seguretat Social, als lloguers, però això no tenia cap finalitat. El que han 
intentat fer ha estat poder ajudar tant a l’habitant com a la persona que te una activitat econòmica i provocar 
que l’habitant que viu a la Granadella continuï anant a aquests comerços que ara ho necessiten més que mai. 
Referent a la frase que els comerços “han fet l’arròs”, creu que tant de bo se’l fessin tot l’any, ella està molt 
contenta si els comerços durant aquesta temporada han pogut vendre una mica més del que venen, tant de bo 
es mantinguessin tot l’any aquestes vendes. Respecte a la bateria de propostes que hi ha a la moció que van 
presentar, dir que avui no és en aquest Ple perquè a la sol·licitud que van presentar, via telemàtica, demanaven 
que s’inclogués al proper Ple ordinari, avui es fa un Ple extraordinari, ells mateixos ho van demanar així, i la 
secretària també ho pot corroborar. En aquella bateria de propostes n’hi ha alguna que està molt be, però no 
n’hi ha cap de desenvolupada, i si vol (el regidor Carlos Gibert) pot explicar si alguna d’aquestes propostes les 
han treballat. Ella també en te moltes de propostes, però si no estan acabades de treballar, no s’estan podent 
aplicar, perquè estan en procés d’elaboració. Creu que la mesura que inclou l’Ordenança sí que és una mesura 
redistributiva, primerament ho van intentar fer per sectors, ja que n’hi ha que estan més afectats que altres, 
inclús, la primera proposta que va arribar des de l’àrea de promoció, quan s’hi van posar a treballar, va ser la 
d’excloure els comerços, però no els van voler excloure perquè no podien valorar si aquest més i mig o dos 
mesos, s’han vist mes beneficiats, amb tot l’any que estan aguantant al municipi, que per ella son un pilar 
fonamental de l’economia del poble, perquè ajuden a molta gent gran que no es pot desplaçar a fora. És 
redistributiva perquè s’ha posat un límit de vals a cada comerç i activitat del poble, precisament perquè quan 
donen diners a l’habitant no li poden dir on ha d’anar i la única manera que tenen de poder redistribuir una 
mica aquests diners és limitant els vals per a cada comerç o activitat; no han trobat una fórmula millor, potser 
hi és, i demana que si tenen alguna proposta per a les properes bases que es puguin redactar els agrairia que 
els ho diguessin, tenen els seus telèfons i un grup de whatsapp on hi son tots els regidors, que lamentablement 
s’utilitza poc, no ha arribat cap bateria de propostes per aquella via, que és molt més àgil. Demana que si tenen 
propostes interessants, les poden fer arribar per aquella via, que seria molts més ràpid de treballar-les, i que 
estan convidats des de el primer dia a que les desenvolupin junts, però que encara els espera. 
El senyor Carlos Gibert repeteix que veuen certa improvisació, i un desconeixement. Se n’alegra que els 
comerços petits hagin pogut tirat endavant els negocis, però caldria fer un estudi molt més seriós de les 
afectacions que hi ha a nivell social i econòmic del municipi, per sectors, no saben quins son els col·lectius i 
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persones més vulnerables. Ells van fer una moció, que van entrar telemàticament i que han publicat al seu 
Facebook, el dia 12 de maig, amb 16 propostes, per a molts àmbits, i que sigui Ple ordinari o extraordinari no 
treu que, de la mateixa manera que hi ha grups que entren les seves mocions, les seves propostes no es 
poguessin haver debatut, si tantes ganes hi ha per treballar conjuntament amb aquests aspectes.  
La senyora Atzara Noguera exposa que no te cap inconvenient en treballar-les, de fet, pensa que es poden anar 
treballant, i li sap greu que diguin que és un cosa improvisada, després d’haver-los convidat a treballar 
conjuntament i les poques propostes que han fet arribar a través de whatsapp, com la de que volien ser 
voluntaris i ajudar si feia falta, en algun moment, i quan els van demanar ajut, dos o tres vegades, dient que es 
creava un grup de voluntaris per a fumigar els carrers, i que anirien a repartir roses per la gent gran, 
mascaretes, etc, no s’han trobat mai en el cas de fer-ho junts. Els grups vulnerables els tenen controlats i que hi 
ha una mesura que l’estan treballant des de fa un mes, però que no és fàcil d’acabar de finalitzar perquè no hi 
intervenen només ells, sinó també la treballadora social i l’assistent social, les quals els han informat de quins 
grups necessitarien alguna de les mesures que ell proposava. 
La senyora alcaldessa afegeix que com ha dit la regidora Atzara Noguera, hi ha moltes maneres de fer aquesta 
proposta de reactivació econòmica, que el seu grup l’ha treballat així i que creuen que és la millor, ara be, 
potser no ho és i segurament que es podria millorar i si haguessin intervingut els set regidors, amb més 
aportacions i diferents punts de vista, les coses es podien fer molt millor, sempre diu que com més persones 
intervenen en les coses, hi ha més punts de vista i, per tant, les coses es poden fer molt millor. Creuen que 
aquesta mesura està molt be, perquè la tenen molt pensada i per això no va sortir fa un mes, perquè l’han 
estat treballant molt. Hi ha molts municipis que ho han fet molt similar, per tant, no deu de ser tant dolent. Sí 
que saben quins son els col·lectius vulnerables, i ell segur que també els deu saber, amb vuit anys a 
l’Ajuntament. Estan treballant en aquest sentit i en els vídeos que han anat gravant per a tota la població, i en 
els diferents e-bandos que han anat fent queda clar que hi estan treballant des de el primer dia, i més quan es 
va quedar tancat el Centre de Dia, tot seguit van anar a visitar, sobretot a la gent que viu sola, per a preguntar-
los les necessitats que tenien, no s’hi ha deixat d’anar cap setmana, trucant-los per telèfon, i anant-hi ella 
personalment a visitar-los, per veure que necessitaven, o sigui, que el col·lectiu vulnerable creu que està molt 
ben atès. Quan al fet de no haver inclòs la moció, la secretària els pot respondre.  
La senyora Mònica Duaigües manifesta que per una banda hi haurà els comerços i per l’altra la gent del poble 
que es beneficiarà d’aquesta subvenció, i pregunta si es repartirà a tothom, o be la gent haurà d’anar a 
demanar la subvenció, ho pregunta perquè potser hi haurà gent que si l’han de demanar potser no la 
demanaran, perquè no tindran possibilitat de demanar-la o no se n’assabentaran. Això no està prou ben 
explicat a les bases. 
La senyora alcaldessa exposa que a les bases hi posa que es repartirà a totes les persones majors de 18 anys, 
per tant, tothom hi tindrà accés, no es quedarà ningú sense. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que el beneficiari de l’ajuda i qui rep la subvenció és el comerç o activitat 
del poble, el que farà l’Ajuntament, passat el termini d’exposició publica, que creu que acabarà cap al juliol, 
serà fer un pregó i habilitar una setmana perquè la gent, personalment, pugui recollir a l’Ajuntament els vals 
que li pertoquen, que seran sobre un 25-30 euros, amb bitllets de 5 euros, llavors podran anar a les activitats 
que s’adhereixin, ja que cada comerç i activitat podrà decidir si participar o no, i a la veu pública i la web 
municipal s’informarà de quins comerços i activitats s’han adherit, i els vals recollits per ells, que representaran 
el 50% de la despesa que faci el veí o veïna, els portaran a l’Ajuntament el proper mes, dels dies 1 a 10, amb 
una declaració responsable que digui que només representa el 50% de la despesa, ja que l’Ajuntament no pot 
donar més del 50% en subvencions, i l’import d’aquests vals es pagaran al comerç o activitat, no a l’habitant.  
La senyora alcaldessa exposa que està molt ben explicat a les bases i a la convocatòria, que tothom tindrà els 
seus vals, i si veuen que una persona gran no pot anar a recollir-los, evidentment que se li portaran, només 
faltaria, totes les persones majors de 18 anys son iguals.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que han mirat el padró, per saber quantes persones hi ha al municipi majors 
de 18 anys, i en relació a aquest nombre s’ha consignat la dotació pressupostària. Es preveu emetre 3.300 vals, 
que son mes de la gent que hi ha empadronada. Vals per a tothom i per a tothom els mateixos.  
La secretària demana intervenir per a respondre que a la sol·licitud d’inclusió de la moció presentada pel 
senyor Carlos Gibert es demanava que s’inclogués a l’ordre del dia del proper Ple ordinari d’aquest 
Ajuntament, si hagués demanat que s’inclogués al proper Ple que se celebrés, hi hauria hagut l’obligació 
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d’incloure-la a l’ordre del dia d’aquest Pel extraordinari que se celebra avui, però demanant específicament la 
seva inclusió al proper Ple ordinari, l’apreciació va ser que s’havia d’incloure al proper Ple ordinari que se 
celebrés, però no al Ple extraordinari que avui se celebra.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que sigui el mateix nombre de vals per a tothom i si no es van a recollir es 
portarà a casa, això no hi posa a les bases. 
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 29/05/2020. Minut 0h27’31”  
  
La senyora Artzara Noguera exposa que en un principi es van plantejar si tenien en compte grups vulnerables, 
però això havia de passar per Serveis Socials perquè els regidors i regidores no poden dictaminar qui és més o 
menys vulnerable, aleshores es ralentitzava molt i van pensar que com també hi ha altres paquets i mesures 
d’ajuda que s’estan activant, per ajudar aquests altres sectors, aleshores, per poder tirar endavant amb 
aquesta mesura, que ja feia molts dies que hi estaven treballant, ja que la proposta inicial que arriba de l’àrea 
econòmica passa per la secretària, que fa les seves esmenes, va a un advocat que modifica coses, i passen 
molts dies, la manera de tirar-ho endavant era fer vals per a tothom igual, sense contemplar si hi ha grups més 
a menys vulnerables, que ja hi haurà ajuts a banda per aquests grups.  
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
III. APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP UFP DE LA GRANADELLA PER L’ADOPCIÓ DE MESURES A LA 
DIUPUTACIÓ DE LLEIDA PER MITIGAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Les regidores del grup UFP de La Granadella considerem que com a conseqüència de l’estat d’alarma que 
estem vivint degut a la pandèmia de la Covid-19, ha resultat greument mermada l’economia de totes les 
famílies, moltes afectades per l’ERTO, altres s’han quedat sense feina i altres han vist els seus negocis mermats 
per les circumstàncies esmentades. 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Demanar a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals OAGRTL de la Diputació de 
Lleida que suspengui, fins a finals d’aquest any 2020, els cobraments de les taxes de l’Ajuntament de la 
Granadella que aquest Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals OAGRTL de la Diputació de 
Lleida efectua, per facilitar que les famílies es puguin refer econòmicament de les conseqüències de la Covid-
19. 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Lleida, Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de 
Tributs Locals, per tal que faci efectiu l’acord. 
 
La senyora Atzara Noguera exposa que el seu grup aprovarà la moció, com no pot ser d’una altra manera, perquè 
no volen decidir si a l’habitant li va més be pagar-ho ara o més tard, però entenen que un ajornament no és una 
ajuda i que s’haurien d’aplicar altres mesures que reduïssin aquestes taxes, perquè suspendre els pagaments 
suposa haver de pagar d’aquí a uns dies, i potser d’aquí a 6 mesos s ‘estarà pitjor. No volen decidir sobre si és millor 
ara o més tard, per tant, aproven la moció però pensen que s’haurien d’aprovar mesures per reduir aquestes taxes.  
El senyor Carlos Gibert pregunta quin és el calendari fiscal de l’Ajuntament. 
La senyora alcaldessa demana a la secretària que respongui.  
La secretària demana intervenir per a respondre que el calendari fiscal l’aprova la Diputació de Lleida, ja que 
l’Ajuntament de la Granadella te delegat a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la 
Diputació de Lleida el cobrament de tots els tributs, tant en via voluntària com en via executiva.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si l’Ajuntament envia els padrons. 
La secretària demana intervenir per a respondre que qui confecciona els padrons a l’Ajuntament també els envia a 
l’Organisme Autònom, perquè confeccioni els rebuts i els cobri. De fet, quan es va declara l’estat d’alarma, hi va 
haver unes comunicacions de la Diputació de Lleida dient que s’ajornaria el cobrament de diverses taxes i impostos, 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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havia de cobrar l’impost de vehicles i es va establir un ajornament, que creu que va ser d’uns 2 mesos, 
aproximadament, i en relació a les taxes creu que l’ajornament va ser d’1 mes ó 2 mesos, tot i que no ho recorda 
amb total exactitud.   
El senyor Carlos Gibert manifesta que el que diu la secretària és correcte, que hi va haver un primer ajornament 
d’aquests cobraments 2 mesos, per a tots els ajuntaments i que, de fet, hi ha un altre ajornament, amb la qual cosa, 
el cobrament de l’impost de vehicles es farà a finals del mes de maig, l’IBI urbana i taxes, a l’agost, i l’IBI de rústica i 
IAE al novembre i desembre. Només vol comentar que cal tenir en compte que sense aquests cobraments, els 
ajuntaments no poden garantir el funcionament dels seus serveis públics essencials i que si tots els ajuntaments 
demanessin les bestretes, la Diputació no cobraria i es quedaria sense poder finançar aquestes bestretes i per al 
propi Ajuntament no hi hauria temps, al desembre, per a poder fer els cobraments, i no podria tancar el 
pressupost. L’Ajuntament pot donar ajuts a aquestes famílies, com deia l’altre grup polític, per rebaixar aquestes 
taxes i impostos, així com destinar el 20% del romanent de tresoreria, tots saben que aquesta Ajuntament te 
superàvit, per a paliar els efectes de la COVID-19, això a la Diputació de Lleida s’està fent. La Diputació també ha 
avançat molts diners als ajuntaments i entenen que ara és el moment de fer política en majúscules i no de passar la 
pilota a l’Organisme Autònom, més enllà de fer pregons i repartir mascaretes casa per casa, sulfatar els carrers i 
anar a veure com està la gent gran. Estan veient que hi ha molt populisme, porten un any de govern partit i la seva 
pregunta és si hi ha un projecte per aquest Ajuntament perquè no l’acaben de veure per enlloc. De tota manera, 
s’abstindran en la votació d’aquesta moció, no pel fet en si, ni per la forma sinó pel fons, perquè no acaben de 
veure projectes valents en aquest aspecte.  
La senyora alcaldessa exposa que creu que no te del tot la raó. La Diputació de Lleida, com ha explicat la secretària, 
és la que recapta tots els tributs, i ho fa per tots els ajuntaments igual. L’impost de vehicles s’ha cobrat a mig maig, 
el dia 20, i creuen que ajornar el cobrament un mes, és poc temps, i la Diputació te molts mecanismes per a poder 
fer l’ajornament i tenir liquiditat. Ara, la Diputació farà un avançament de diners per sanitat i un altre ajut únic, però 
l’únic que fa és avançar els diners que ja eren de l’Ajuntament. L’interessant, com ha dit la regidora Atzara Noguera 
abans, potser seria que donés algun ajut a les persones vulnerables, però no en dona cap. Aquest Ajuntament sí 
que te un projecte, i l’estan desenvolupant, però com ell sap, que hi ha estat vuit anys, no és fàcil. També creu que 
aquesta Ordenança que s’ha aprovat per a reactivar l’economia del municipi és molt important i que els veïns ho 
agrairan. Insisteix que si tenen idees i projectes, la idea és que entre els 7 regidors i regidores que estan en aquest 
Ajuntament els puguin parlar, decidir, donar diferents punts de vista i entre tots endegar diferents projectes, que 
els ho agrairà tot el poble. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que el fet que deleguessin aquestes taxes i imposts a l’Organisme Autònom de la 
Diputació de Lleida, de la mateixa manera que tenen altres taxes que es cobren des de el propi municipi, com les 
escombraries o l’aigua, no vol dir que la Diputació ho hagi de cobrar, és mes, la Diputació cobra certs interessos per 
cobrar, si l’Ajuntament ho vol cobrar directament, pot fer-ho, i si ho vol cobrar a finals d’any, també pot fer-ho, que 
és qui voluntàriament delega a l’Organisme Autònom perquè recapti.   
La senyora alcaldessa exposa que fa molts anys que es fa així, i que ho seguiran fent així.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que, com be diu, la Diputació es queda una part de tota aquesta gestió pel 
tràmit de la recaptació dels tributs, i que potser seria interessant que replantegessin reduir aquest tant per cent 
que es queda dels tràmits, i així també podrien alleugerir les factures entre Ajuntament i Diputació.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que és un 4%. 
La senyora Atzar Noguera exposa que la Diputació podria reduir aquest tant per cent que es queda, és això el que 
ha dit.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que ha dit que hi ha un 4% que es queda per la gestió d’aquest cobrament, de 
mitjana, i que l’Ajuntament ho pot cobrar directament, i pot cobrar-ho a final d’any.  
La senyora Ester Pons exposa que el que s’ha dit de que aquest Ajuntament te un superàvit, ja li agradaria veure’l, i 
potser tindrien un superàvit si no els faltessin 100.000 euros que els deu la Diputació, i que encara no han cobrat, 
llavors podrien fer moltes coses i tindrien un superàvit, de moment, de superàvit no en tenen. Ja es va veure a la 
reunió de poble que van fer, tal com tenien les coses, allí es van explicar molt be. Tenen diners per al dia a dia però 
no tenen un superàvit per anar derrotxant. Llavors, en funció del que tinguessin aniran fent i esperen que no els en 
faltin, i menys per a solucionar la vida dels habitants, que és el que els interessa.  
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El senyor Carlos Gibert manifesta que només vol comentar que avui s’acabava el termini per a presentar les 
sol·licituds de cobrament d’aquests avançaments, suposa que s’haurà demanat aquest avançament del cobrament 
del Pla especial i del Pla d’Inversions locals. 
La senyora alcaldessa respon que s’acaba el dia 3, i que està demanat.   
La senyora Atzara Noguera afegeix que referent al que ha dit el regidor Carlos Gibert sobre si aquest Ajuntament te 
un projecte, vol dir que els projectes no s’han de començar per la teulada, no han de ser molt ambiciosos, perquè 
l’únic que es fa és llençar diners que no repercuteixen en res al municipi. Aquest Ajuntament te un projecte que 
està començant des de baix i poc a poc s’està definint, son projectes petits però importants, perquè, de vegades, 
amb els petits detalls que passen per una llar d’infants, per una escola, per tot el teixit associatiu, per l’activitat 
econòmica del municipi i molts altres, que poden ser molt petites però que son molt importants, perquè els que 
vivim aquí som els que hem de treballar per ells. 
La senyora alcaldessa exposa que si haguessin tingut superàvit no hagués calgut fer aquesta modificació de crèdit 
que s’ha aprovat al primer punt de l’ordre del dia.   
El senyora Carlos Gibert manifesta que s’ha aprovat la modificació de crèdit perquè es vol fer una inversió nova, no 
prevista als pressupostos. 
La senyora alcaldessa exposa que també, però que si haguessin tingut superàvit, potser ho haurien fet diferent i no 
hagués calgut treure els diners de la partida de Festes.              
 

 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. 
 
La senyora alcaldessa, abans d’aixecar la sessió, vol dir que donades les circumstàncies que estan vivint aquests 
últims mesos, vol mostrar el seu agraïment als sanitaris, als treballadors de neteta i a tots els treballadors de 
l’Ajuntament, que han estat al peu del canó tots aquests dies per tal que totes les coses anessin sortint be. I 
agrair també a tot el poble, que ha estat responsable amb el tema de la COVID-19 i que creu que si ho 
segueixen fent així, ens en sortirem.  
 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta quan està previst fer el proper Ple ordinari.  
La senyora alcaldessa respon que si no recorda malament, és a principis del mes de juliol. 
La secretària demana intervenir per a respondre que està previst celebrar-lo el primer dilluns del mes de juliol. 
El senyora Josep Maria Vilalta manifesta que van demanar que s’inclogués la moció al primer Ple ordinari 
perquè no sabien que se n’havia de fer cap d’extraordinari, i si això s’agafa a “rajatabla” aquí es demostra la 
col·laboració que es vol dels altres grups. I la feina a l’Ajuntament no es fa per grups de whatsapp, es fa al Ple, 
amb tots els grups polítics, i si es fan els plens cada tres mesos, vol dir que amb els altres grups no interessa 
massa col·laborar-hi, i si no ha vingut a sulfatar és perquè no te carnet per a fer aquest servei, no es pot fer 
responsable del que pugui passar si ell va a sulfatar pel carrer. 
La senyora Atzara Noguera exposa que la convocatòria ja fa uns dies que els va arribar i li pregunta, fent 
aquesta reflexió que fa, que la troba correcta, que si al veure que la moció no estava inclosa a l’ordre del dia, 
no van trucar a l’alcaldessa o a l’Ajuntament, per a dir que la moció no hi era i que volien que hi fos. No han 
trucat a l’Ajuntament per a preguntar per quin motiu no estava inclosa la moció, llavors es podria haver 
arreglat.   
El senyor Carlos Gibert manifesta que quan està feta la convocatòria, no es pot tocar. 
El senyor Josep Maria Vilalta insisteix que amb això es demostra l’interès que tenen de col·laboració dels altres.  
La senyora Atzara Noguera exposa que si volen, aquesta tarda mateix es poden reunir i començar a treballar.  
El senyor Josep Maria Vilalta demana fer el proper Ple ordinari a la sala de plens, perquè creu que és prou gran 
per a poder-lo fer allí i no ser necessari estar així: ara no et sento i ara es talla.  
La senyora alcaldessa demana a la secretària que expliqui perquè no es pot fer el Ple a la sala de plens.  
La secretària demana intervenir per a explicar que al Ple que es va celebrar el dia 4 de maig de 2020, l’únic punt 
de l’ordre del dia objecte de votació va ser el de l’aprovació del desenvolupament de les sessions per via 
telemàtica durant la vigència de l’estat d’alarma declarat inicialment i les seves prorrogues, de moment, encara 
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hi ha estat d’alarma, no sap si hi haurà una altra pròrroga o no. Per tant, tal i com es va aprovar, durant la 
vigència de l’estat d’alarma, les sessions es faran per via telemàtica, i l’Ajuntament no pot anar contra els 
acords que adopta. Fins que no es va adoptar aquell acord, els plens es feien de manera presencial. 
La senyora alcaldessa exposa que recorda que es va demanar per part seva (regidor Carlos Gibert) de celebrar 
aquell Ple, i li sembla be que el celebressin perquè ja feia massa dies que no en feien i tenien raó, però ara es 
dona aquesta circumstància i, de moment, hauran de fer els plens telemàticament. I dirigint-se al regidor Josep 
Maria Vilalta li vol fer un petit apunt dient que la feina de l’Ajuntament no es fa als plens, ni als ordinaris, ni als 
extraordinaris, es fa dia a dia a les reunions, a les aportacions prèvies de totes les idees que els regidors i 
regidores i que qualsevol habitant del municipi vulgui fer, i després es porta als plens.  
La senyora Ester Pons afegeix que també als grups de treball, que van proposar i que no s’han mantingut, 
perquè hi ha hagut gent que no hi han volgut assistir, i així es va dir en un Ple, i està enregistrat.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  
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