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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 5 DE FEBRER DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 3/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 05/02/2021 
Horari: de 17,02 a 18,10 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.- Informes d’Alcaldia  
II.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
III.- Aprovació nomenament secretària Jutjat de Pau de la Granadella 
IV.- Aprovació modificació Protocol del procés de Pressupostos Participatius 2021 de la Granadella  
V.- Aprovació declaració referent al posicionament de l’Ajuntament de la Granadella davant de l’allau massiu 
de macroprojectes d’energies renovables al terme municipal de la Granadella  
VI- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble (UFP –  JxCAT - JUNTS) per a què 
s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena   
VII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Alternativa Social per la Granadella (ASG) referent a la 
celebració d’actes de campanya per a les eleccions del 14-F 
VIII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Alternativa Social per la Granadella (ASG) d’afectació del 
temporal Filomena a la Granadella   
IX.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre   
X.- Precs i preguntes 
 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple ordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer punt de 
l’ordre del dia. 
La secretària demana intervenir per a manifestar que aquest, tot i ser un Ple ordinari, no hi ha actes a aprovar 
perquè, com tots saben, aquest mes hi ha hagut dies que no ha pogut estar a l’Ajuntament i, per tant, no ha 
pogut fer les actes, les quals se sotmetran a aprovació el proper Ple.  
 
I. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa de la nevada tan important que va tenir lloc el segon cap de setmana de gener, que 
van estar afectats pel temporal Filomena, provocant un gruix de 40 cm de neu. Va nevar del divendres fins al 
diumenge, i diumenge es va fer una crida des de l’Ajuntament perquè vingués tothom que pogués donar un cop de 
ma amb els tractors, va ser una resposta espectacular, com sempre que es demana ajut, van venir molts pagesos 
amb els seus tractors i van estar treien neu 3 dies, fins dimecres no van deixar el municipi practicable totalment. 
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Agrair, com no pot ser d’una altra manera, molt sincerament, a tothom qui va prestar ajuda de diferents maneres: 
venint amb els tractors i treien la neu, els veïns que van treure la de casa seva i la del veí, o de la veïna. Aquells dies 
es va anar fent un llistat de tots els pagesos que van venir i se’ls farà una compensació econòmica en breu. Arran de 
la nevada, dilluns, van trucar a la Consellera Budó per a venir a fer una visita per veure que havia passat exactament 
i com havia afectat, va venir dijous. La van rebre a la sala de Plens, van tenir molta representació de pagesos que li 
van explicar, exactament, com havia afectat la neu a les oliveres, principalment, i als camins.                 
La senyora alcaldessa segueix informant que, com ja saben, a l’Ajuntament estan reben una allau de projectes de 
parcs solars de fotovoltaiques i això està causant molt enrenou al territori, suposa que ho han vist a la premsa, i a la 
televisió. Van donar una resposta al primer parc que va entrar fa uns mesos, si recorden, passant una carta que van 
consensuar entre tots, la van enviar, però no han obtingut resposta, i ara ja tenen 6 projectes de parcs entrats al 
municipi, i donada la inquietud que hi ha per tot arreu sobre això, han tingut vàries reunions amb tots els pobles del 
voltant, sobretot de les Garrigues Altes, perquè tots tenen la mateixa inquietud, estan afectats i veuen que no hi ha, 
des de la Generalitat o des d’un estament més elevat, una resposta, de moment, en aquest sentit, no hi ha cap 
norma tampoc que indiqui si hi ha una limitació d’aquest tipus de parcs d’energies renovables, no hi ha cap 
normativa que ho pugui regular. S’han informat, han tingut alguna reunió amb algun advocat i amb alguna persona 
entesa i l’únic que deixa pas a poder actuar des de l’Ajuntament és la modificació i regulació del PUOM. Es pot fer 
una modificació i d’aquesta manera es paralitzen els permisos que es puguin donar a aquests parcs. Al Consell 
Comarcal també han tingut alguna reunió per fer alguna actuació i, de moment, està tothom molt indecís i volen 
una resposta conjunta en aquest sentit. S’estan plantejant fer una reunió de pagesos del poble però degut a tal i 
com està la pandèmia, el que faran, segurament, serà tenir una reunió amb la Cooperativa i amb la Comunitat de 
Regants, que son representatives de tot el mon pagès al municipi per veure com es respira i que és el que opinen, 
majoritàriament, a veure quina actuació poden fer. Ara han donat la mateixa resposta que van donar al primer 
parc, l’han donat als altres parcs que han entrat els altres projectes de parcs a l’Ajuntament. També van tenir una 
reunió amb el Departament de Territori, van parlar amb els Sr. Agustí Serra i els va dir el mateix: que hi ha una 
normativa de la Generalitat però que és bastant genèrica, que hi ha unes afectacions de diferents tipus, que ho 
valoren en 4 punts, però precisament de punta 1 i 2 aquesta zona no en te, sent els únics llocs on no es pot posar 
aquest tipus de parcs, llavors, representa que aquí es poden colar. Aquesta reunió amb el Departament de Territori 
la van tenir tots els pobles de les Garrigues Altes, estan contemplant la possibilitat de fer una modificació conjunta 
del POUM de tots aquests pobles, ja que tots tenen el mateix tipus de problemes en aquests sentit. Es queixen que 
els Plans Urbanístics estan fets i pensats igual per a totes les poblacions, i el que no pot ser és que una ciutat molt 
gran, amb molts milions d’habitants, tingui el mateix tipus de Pla Urbanístic que un poble de 700 ó de 200 
habitants. Continuen tenint converses i reunions. Referent a aquest tema hi ha un punt a l’ordre del dia, que 
sotmetran a votació, la carta que van consensuar, perquè quedi ratificada per Ple.                                           
La senyora alcaldessa continua informa que respecte al tema de la fibra òptica, com saben, hi havia un projecte que 
van començar a desenvolupar des de l’Ajuntament i havien fet una reunió. Com que ningú es plantejava venir a 
posar fibra òptica a un municipi petit van prendre la iniciativa des de l’Ajuntament i van començar a redactar un 
projecte, i ho tenien bastant avançat, però fa unes setmanes, es va presentar una empresa informant que 
desplegaria fibra òptica al municipi perquè s’havia presentat a un concurs del Ministerio on se’ls hi havia concedit 
un 50% de subvenció del projecte. El Ministerio convoca cada any una sèrie de poblacions molt petites que no 
interessen a les companyies grans, i les ofereix, les empreses que volen es presenten per a poder col·locar la fibra 
allí i tenen una subvenció del 50%. Aquesta empresa va agafar Bellaguarda, Bovera i la Granadella. Aquesta 
empresa desplegarà la fibra òptica perquè tenen aquest ajut, per tant, ho han de fer, sinó perden l’ajut. Van fer una 
sèrie de consultes i els van informar que si l’Ajuntament també desplegava la fibra, tal i com tenien previst, hi 
hauria una sèrie d’incompatibilitats, en el sentit que no es podia duplicar el mateix servei amb diners públics que 
venien de dues bandes diferents, si ja s’utilitza diners públics per a fer aquest servei no es pot tornar a gastar diners 
públics, si ja tens aquell servei, no tens perquè fer-ne un pel teu compte. Això ha passat fa pocs dies i ara estan 
mirant a veure com ho resolen, si es retiren i aquesta empresa posa la xarxa de fibra òptica, te pensat començar a 
finals d’aquest mes, això serà ràpid també i estan en aquest impàs d’acabar-ho de quadrar.            
La senyora alcaldessa també informa que aquest matí potser han tingut l’última reunió del porta a porta amb 
l’empresa que va optar a aquella subvenció i informa a tothom que al mes de març començaran a implantar el 
sistema de recollida porta a porta. Es passarà a informa per les cases, tenen un sistema d’informació que serà molt 
complert, hi haurà pamflets, banderoles, enganxines, imans per a la nevera. També s’hagués fet alguna reunió de 
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poble però com tampoc no es pot fer, doncs ho faran així, un dia determinat es farà el repartiment dels cubells, que 
han contemplat la possibilitat de fer-ho un dia a la plaça perquè sigui al aire lliure i no hagin d’estar en algun lloc 
tancat. Primer, començaran recollint la brossa del porta a porta des de l’Ajuntament, que creu que algun dia ja ho 
havien comentat, perquè el Consell Comarcal encara no te la disposició per a fer-ho, recordeu que havíem dit que 
l’empresa que recull la brossa al Consell Comarcal de les Garrigues, que és la FCC, no te aquest sistema i encara li 
queda alguns anys de contracte, però s’està mirant de revertir-ho per poder fer-ho el més aviat possible, de 
moment, ho començaran a fer des de l’Ajuntament.                
La senyora alcaldessa finalitza informant que suposa que aquests dies han vist que han anat fent algun Band 
respecte a que en aquest moment tenen una situació amb la pandèmia molt dolenta al municipi, és de les vegades 
que tenen més casos de COVID-19 actius, i demana a tothom que tingui la màxima prudència possible, que 
s’utilitzin totes les mesures: mascareta, distància, rentat de mans, i que tothom que estigui afectat per la pandèmia 
o que hagi d’estar confinat, per qualsevol cosa que necessiti es pot dirigir a l’Ajuntament.      
 
II. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 158/2020, resolució contractació personal. 

 Decret 159/2020, resolució aprovació Certificació Única. 

 Decret 160/2020, resolució aprovació definitiva Projecte bàsic i d’execució d’urbanització d’un solar 
d’equipament per a zona de caravaning i lleure a la Granadella, Les Garrigues. 

 Decret 1/2021, resolució aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del 3r 
trimestre de 2020. 

 Decret 2/2021, resolució aprovació del padró corresponent a la taxa de clavegueram de l'any 2020. 

 Decret 3/2021, resolució aprovació del padró corresponent a la taxa d’escombreries del 2n semestre de 
2020. 

 Decret 4/2021, resolució aprovació Projecte d’obra per la construcció d’una infraestructura de Xarxa de 
fibra òptica al municipi de la Granadella. 

 Decret 5/2021, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària urgent. 

 Decret 6/2021, resolució aprovació factures, segons l’establert als articles 185 i 186 del Reial Decret Llei 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 Decret 7/2021, resolució contractació personal. 

 Decret 8/2021, resolució aprovació Certificació. 

 Decret 9/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
La senyora alcaldessa informa que referent al Decret 7/2021 es va fer una selecció de personal per ocupar la 
plaça vacant al Centre de Cultura de l’Oli que havia deixat la Sr. Laia Manresa, ara està la senyora Jennifer Vidal 
Rué. També està fent tasques de suport a l’Ajuntament, ja que el Centre de la Cultura de l’Oli, donades les 
circumstàncies de la pandèmia, no és gaire actiu.    
El senyor Carlos Gibert pregunta qui va formar la mesa de contractació de personal. 
La senyora alcaldessa respon que la secretària, el tècnic de promoció econòmica i regidors.  
El senyor Carlos Gibert pregunta respecte al Decret 160/2020 de quin solar estan parlant, si és el que estarà 
ubicat a la zona del poliesportiu. 
La senyora alcaldessa respon que sí. Creu que ho havien comentat un altre dia, en un altre Ple, i ja es va dir.  
El senyor Carlos Gibert entén que referent al Decret 158/2020 es va fer la contractació per al Casal de Nadal.       
La senyora Atzara Noguera respon que sí, que es tracta de personal per al Casal de Nadal que, al mes de gener, 
les famílies van sol·licitar, degut a que l’escola enlloc de començar el dia 8 començava el dia 11, si podien 
valorar fer aquells 3 ó 4 dies de gener. Es va passar una enquesta a les famílies, hi va haver un nombre mínim 
de famílies interessades i es va tirar endavant.    
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
III. APROVACIÓ NOMENAMENT SECRETÀRIA JUTJAT DE PAU DE LA GRANADELLA   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
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Atesa la necessitat de procedir al nomenament d’una nova Secretària per al Jutjat de Pau de la Granadella, com 
a conseqüència que l’anterior Secretària del Jutjat de Pau, la senyora Laia Manresa Albà ha deixat de prestar 
serveis a l’Ajuntament de la Granadella. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el nomenament de la senyora Jennifer Vidal Rué com a Secretària del Jutjat de Pau de la 
Granadella, acreditant com a data d’efectes la data present del seu nomenament. 
Segon.- Autoritzar, 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. 
Tercer.- Fer tramesa del present acord a la senyora Jennifer Vidal Rué i a la Subdirecció General de Suport 
Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, aportant les dades 
identificatives necessàries requerides de la persona nomenada. 
 
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. 
 
IV. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROTOCOL DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 DE LA 
GRANADELLA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vista la modificació del Protocol del procés de Pressupostos Participatius 2021 de la Granadella. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la modificació del Protocol del procés de Pressupostos Participatius 2021 de la Granadella, pel 
que fa al nou calendari. 
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. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que entén que aquestes sessions seran presencials.  
La senyora Atzara Noguera respon que no, que seran virtuals i que l’única excepció serà la votació, que hi haurà 
dues formes. Hi haurà una aplicació que coordinarà la votació però si a casa no es te un dispositiu informàtic 
(tauleta, mòbil) per poder accedir a la app, es podrà venir a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic i amb 
una app i una tauleta es podrà clicar. És el mateix programari, però la diferència és que es pot fer des de casa o 
venir a l’Ajuntament. Serà una aplicació d’una empresa que ja es dedica a això, i als municipis que ho estan fent 
hi ha uns temes de seguretat, però és una aplicació preparada per això. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. APROVACIÓ DECLARACIÓ REFERENT AL POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA 
DAVANT DE L’ALLAU MASSIU DE MACROPROJECTES D’ENERGIES RENOVABLES AL TERME MUNICIPAL DE LA 
GRANADELLA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Atès l’allau massiu de macroprojectes d’energies renovables que s’està produint al terme municipal de la 
Granadella, en relació al qual cal aprovar la declaració referent al posicionament de l’Ajuntament de la 
Granadella, davant aquest allau massiu. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la declaració referent al posicionament de l’Ajuntament de la Granadella, davant l’allau 
massiu de macroprojectes d’energies renovables que s’està produint al terme municipal de la Granadella, i que 
és la següent: 
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“En nom meu i de la Corporació a la que represento volem manifestar que la Granadella es defineix per ser una 
població de 700 habitants, on l'agricultura és la principal font d'ingressos i on el nostre preuat oli és el pal de 
paller de l’estructura agro-ambiental que s'hi desenvolupa. 
Els marges de pedra secà, les cabanes de volta, els aljubs i tota la riquesa paisatgística que tenim, es degut a 
l'agricultura que any rere any s'hi ha anat practicant. 
L'Ajuntament de La Granadella porta molts anys generant equilibri entre agronomia, territori i paisatge. S'han 
invertit diners en el Centre de Cultura de l'oli de Catalunya que tan està ajudant a potenciar el nostre producte. 
Com també, la Cooperativa del poble , que aquest any compleix 100 anys, creant un Museu de l'oli de 
Catalunya. 
L'Ajuntament també ha destinat diners a habitatge social i ajudes a autònoms, amb un únic objectiu de 
potenciar l'equilibri territorial, el desenvolupament rural i evitar el despoblament del territori. 
Referent a aquest projecte des de l'Ajuntament solament podem dir que ens hi oposem totalment, no és el 
nostre projecte, ni de la ciutadania que representem, ja fa molts anys que vam entendre el model que volem i 
que potenciem any rere any. 
Aquest projecte té molts efectes negatius per al nostre territori. 
Pretén implantar plaques solars en els millors sols agrícoles del nostre terme. Pretén la destrucció de marges 
de pedra seca que marquen els desnivells existents, perquè els impossibilita la construcció dels seguidors. I 
pretén ballar la planta fotovoltaica en un lloc que és un corredor de fauna molt important, on les espècies més 
característiques del nostre terme hi habiten. 
A més a més, joves agricultors han creat en aquell terreny desenvolupament territorial i han fixat la residència 
en el municipi de La Granadella. A conseqüència de canviar el ús del sol provoquem efectes negatius a 
l'economia del territori, afectant a ens com la cooperativa, la comunitat de regants i tots els serveis que 
depenen de fixar la gent al territori (Centre d’Assistència Primària, Farmàcia, Escola, Institut, Bombers 
voluntaris,...). 
La nostra població en l'última dècada ha patit un impacte visual molt important al haver-se erigit més de 80 
molins de vent amb unes magnituds importants que han transformat la fisonomia del nostre territori, i que als 
nostres convilatans els hi ha costat molt d’acceptar, entenen que no podem sofrir un altre impacte visual tant 
important en tan poc temps. 
També li volem notificar que acabem de presentar als ajuts Leader un projecte solar fotovoltaic d'autoconsum 
compartit per als equipaments municipals. Això vol dir que ens mostrem totalment a favor de les energies 
renovables. 
No obstant, considerem que som excedentaris d'energia elèctrica de producció renovable, i creiem que els 
centres de generació han d'estar pròxims als de consum. 
Com a conclusió instem a Territori i Sostenibilitat a que desestimi el projecte, per l'impacte negatiu que 
causaria en el territori, i ha programar una reunió on el Departament de Territori i Sostenibilitat , el 
Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de La Granadella puguin discutir quin model de territori volem per no 
està invertint diners en models que van en contraposició els uns dels altres. 
Resto a l'espera de qualsevol aclariment,” 
Segon.- Autoritzar, 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. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que només vol matitzar en aquest punt, com ja ha explicat l’alcaldessa al 
principi, que hi ha altres vies. Una via és no donar permís d’obres amb un marge màxim de 2 anys i l’altra seria 
una modificació de POUM, que tenen algun exemple a Tarrés. Em consta que a Vinaixa també hi estan 
treballant amb un tema que és molt interessant perquè es plantegen un tema mixt amb el qual es podria 
produir plaques solars per a cultius, i està be que haguessin parlat amb el sentor Agustí Serra perquè és qui ho 
porta. Però que encara tenen, de tota manera, tot el que seria el Pla Urbanístic Director de la Generalitat, que 
no està acabat, que també pot incidir en això. 
La senyora alcaldessa exposa que el sentit de les respostes, com la que acaben d’aprovar, és per això 
precisament, per a incidir a veure si hi ha una mica de moviment. Es pot veure a les xarxes, perquè és públic, el 
mapa de Catalunya d’energies renovables i, si s’hi fixen, tots estan de la Segarra per avall, de mig Catalunya 
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amunt no n’hi ha, i també hi fa sol i també hi fa vent. Que ho condiciona això?, està claríssim, aquí el terreny és 
més econòmic i hi ha menys gent a protestar.   
El senyor Carlos Gibert manifesta que a l’any 2011 – 2012, quan van desenvolupar les zones de 
desenvolupament prioritàries tots els parcs estan situats a les zones no visibles, i amb la Llei 16/2019 tornen a 
obrir aquest Decret a partir de la Ponència una altra vegada la porta a totes aquestes energies, i tots aquells 
projectes que estaven en un calaix tornen a aflorar.  
La senyora alcaldessa exposa que ells potser contemplarien que estigués una mica més repartit, creuen que en 
aquest municipi col·laboren sobradament amb energies renovables i potser hi ha alguna població de la vora 
que li interessaria. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que a les Garrigues no poden produir el 75% de l’energia de tot Catalunya. 
La senyora alcaldessa exposa que aquest és el fet. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que quan l’alcaldessa parlava abans de la Llei del sòl dels tipus 1 i 2, que son 
de reg, que aquí no els tenim, però tenim 3 i 4 que, de moment, en la Ponència estan la meitat parats pel 
Departament d’Agricultura amb solar, amb eòlica no han tocat res.                         
  

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VI. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT – JUNTS) 
PER A QUÈ S’INCLOGUI CATALUNYA A LES ZONES AFECTADES GREUMENT PEL TEMPORAL FILOMENA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
El dia 8 de gener, Catalunya, i sobretot el seu terç sud, van estar afectades greument pel temporal de neu 
Filomena que posteriorment va anar acompanyat per unes baixes temperatures. Aquest episodi, que va durar 
gairebé una setmana, va provocar elevats gruixos de neu i danys molt importants en cultius llenyosos, sobretot 
d'oliveres de les províncies de Tarragona i Lleida, especialment de les comarques de la Terra Alta, la Ribera 
d'Ebre, el Priorat, les Garrigues, l'Urgell, el Segrià, la Segarra i alguns municipis del Baix Ebre, de la Conca de 
Barberà i del Pallars Jussà. 
Els danys en aquestes comarques, sobretot en olivera han estat molt importants provocant una important 
presència d’esquinçades i branques trencades, que en molts casos s'hauran de refer els arbres el que 
comportarà una davallada molt important de les properes collites, i en casos molt concrets aquesta podria ser 
nul·la o gairebé nul·la. 
Sense oblidar les greus afectacions al Delta de l'Ebre, que ja pateix una regressió endèmica per motius 
estructurals a causa de la gestió del Riu Ebre, i que les fortes tempestes només fan que agreujar la pèrdua de 
sòl per als arrossars i, malauradament, fins a dia d'avui, no hi ha hagut una actitud política valenta que pugui 
revertir aquesta situació. 
El Consell de Ministres, celebrat el 19 gener de 2021, va acordar declarar zones greument afectades per una 
emergència de protecció civil les comunitats d'Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, 
Madrid, la Rioja i Navarra, que havien patit danys pel temporal Filomena, establint, entre altres, un conjunt de 
mesures per a les explotacions agràries afectades pel temporal d'aquestes zones, obviant les greus afectacions 
a Catalunya. 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de la Granadella acorda: 
1) Instar al Govern de l'Estat a: 
- que reconegui Catalunya com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil a 
conseqüència de la tempesta de neu generada per la borrasca Filomena i la posterior ona de fred. 
- que inclogui a Catalunya en el paquet d'ajudes als damnificats pel temporal Filomena aprovat en el Consell de 
Ministres del dia 19 de gener de 2021 y per atendre els danys patits per la tempesta de neu generada per la 
borrasca Filomena i la posterior ona de fred. 
- que inclogui Catalunya en les ajudes previstes que inclouen compensacions per danys personals, materials i 
en establiments agraris, entre altres, i estan exemptes d'IRPF. A més, l'acord del Consell de ministres 
contempla que en el cas de l'activitat agrícola realitzada en les zones afectades, Hisenda podrà acordar la 
reducció dels índex de rendiment net que s'utilitzen per a l'estimació objectiva de l'IRPF i el règim simplificat de 
l'IVA. 
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2.- Notificar l'aprovació d'aquesta moció a: 
a) Don. Fernando Grande-Marlaska Gómez. 
Ministre de l'Interior 
Paseo de la Castellana, 5; 28010 Madrid 
b) Don. Luis Planas Puchades 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Paseo de Infanta Isabel, 1 28071 Madrid 
c) Unió de Pagesos de Catalunya 
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
08038 BARCELONA. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que veu que hi ha una altra moció del temporal Filomena, a més d’aquesta.  
La secretària demana intervenir per a exposar que aquesta moció fa referència a la petició a l’Estat que es 
reconegui Catalunya com a zona afectada, i la següent moció fa referència a la petició al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’ajuts. Però que la senyora Atzara Noguera ho podrà explicar 
millor.  
La senyora Atzara Noguera exposa que amb la següent moció es demana ajuts directes i que també es valorin 
els danys. Son models de mocions totalment diferents, aquesta moció és genèrica i la pot proposar qualsevol 
Ajuntament, la Unió de Pagesos, i la moció següent és una moció redactada per a la Granadella. 

    
 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA SOCIAL PER LA GRANADELLA 
(ASG) REFERENT A LA CELEBRACIÓ D’ACTES DE CAMPANYA PER A LES ELECCIONS DEL 14-F   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Finalment el pròxim 14 de febrer se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya, dins d'un panorama 
totalment atípic. Amb l'arribada de la Covid-19, el març de l'any passat, les nostres vides s'han vist totalment 
trastocades, no podem expressar-ho d'altra forma, pensant en la gran crisi social i econòmica que pateix el 
nostre país. En pocs mesos hem patit uns canvis en la forma de viure i relacionar-nos que ha afectat a molts 
aspectes de les nostres vides, des de poder fer trobades familiars, fins a no poder acomiadar-nos d’éssers 
estimats. Per altra banda, hem vist com en l'educació hem patit un daltabaix, tant docents com alumnes i 
famílies, hem hagut de fer una cursa a contrarellotge per tal d'adaptar-nos a la nova era Covid, tot amb les 
limitacions que tenim, sobretot a les zones rurals, on la connexió a internet que tenim és precària, així 
dificultant l'accés a l'educació als nostres nens i nenes. En el sector de la sanitat, la crisi ha estat màxima, amb 
els hospitals i els sanitaris totalment desbordats. Pel que fa al nostre teixit empresarial, hem vist com moltes 
empreses i petits negocis han hagut de tancar portes, o per problemes econòmics greus o perquè el govern així 
els ho ha demanat, aplicant-los-hi unes limitacions a l'hora de treballar que impossibiliten la viabilitat 
econòmica del negoci. En el sector cultural, si ja era difícil sobreviure en el món de la cultura, doncs ara encara 
molt més, després que no es pogués realitzar gairebé cap acte cultural. No ens volem deixar, també totes les 
activitats esportives, que han vist com es retallava a zero la seva activitat. 
Per tot això sotmetem a l'aprovació els següents 
ACORDS: 
1- La no celebració d'actes de campanya de qualsevol grup polític per a les eleccions del 14-F, en format 
presencial al municipi de la Granadella. 
 
La senyora Atzara Noguera exposa que només vol fer un petit aclariment i és que som conscients que no és 
competència de l’Ajuntament el vetar els actes polítics al poble, sinó de la Junta Electoral, però sí que pot ser 
d’algun dels partits no acumular gent de manera presencial, ni que sigui per una votació com son les eleccions 
al Parlament del 14 de febrer. Sí que és veritat que molts partits s’han pronunciat al respecte. Van començar 
dient: podem anar als mítings, després es va transformar en dir: només anireu als dels vostres pobles, i ara 
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sembla ser que ja hi ha alguns partits que també han dit: no els farem, ni tant sols, al poble. El que demanem és 
que aquí a la Granadella, sigui el partit que sigui, si us plau, que no es faci cap míting presencial, perquè 
pensem que va, totalment, en contra de l’alerta sanitària que tenim i, de fet, a les persones ja s’ha vist coartada 
la seva llibertat amb molts sentits, estem passant uns temps molt dolents, i per molt important que sigui fer 
unes votacions al Parlament, pensem que no cal fer mítings presencials. 
El senyor Carlos Gibert entén que per a tots els partits son unes eleccions no volgudes, deixant de banda el PSC 
perquè ja s’havia proposat noves dates, pel fet que s’està en plena pandèmia, també s’ha comentat que el dret 
de vot és un dret fonamental a la Constitució i a l’Estatut, de la mateixa manera que és un dret fonamental que 
els partits es puguin explicar a la seva campanya i puguin demanar el vot. Aquí va sorgir una mica la polèmica 
que permetia, igual que per a poder anar a treballar, poder anar a un altre municipi, encara que no fos de la 
comarca, a escoltar un míting electoral, al ser un dret fonamental. Pel que fa a ERC no es farà cap míting al 
poble, tot i que és lògic que hi hagi municipis més grans on se’n pugui fer. 
La senyora Atzara Noguera exposa que d’acord, però que la moció va en aquest sentit, evidentment que és un 
dret fonamental, però també és un dret fonamental tenir una casa, tenir un plat de menjar a taula, també és 
un dret fonamental el dret a l’educació, que l’any passat ens vam quedar sense curs, també és un dret 
fonamental l’accés a la cultura, i tot això no ho tenim, i ara es faran unes votacions, com be diu, no volgudes 
per molts grups polítics i, segurament, per molta part de la població, i que venen imposades, i demanem, si us 
plau, que si ens hem vist coartats amb tantes coses, creiem que tothom ens hem anat adaptant aquest últim 
any al que és l’era digital i hi ha molta informació, no cal posar en perill, encara més, tota l’alerta sanitària que 
estem patint. 
El senyor Carlos Gibert repeteix que no farà demagògia sobre el que és un dret fonamental i el que no ho és, 
surt decretat des de el Parlament, hi ha molts drets fonamentals com pot ser el de la llibertat d’expressió i hi ha 
gent que està a la presó per no poder cantar una cançó o dir unes veritats en una cançó, sí que és cert i per això 
es va aprovar al Parlament, tot i que ERC no farà mítings a la Granadella però no qüestiona que en un altre 
poble se’n vulgui fer, i si hi ha un altre partir que ho vulgui fer no s’hi oposaria, perquè estan en el seu dret.  
La senyora Ester Pons exposa que el dret a l’educació no es va vulnerar l’any passat, en aquest Ple som dues 
mestres i ens va tocar treballar moltíssim des de casa, una altra cosa és que la tecnologia no ajudés. Això és 
veritat, però l’educació en mans d’Educació es va intentar portar a tothom. No va ser el mateix, però l’educació 
no es va veure, en cap moment, interrompuda. Va haver-hi un sobre esforç per a intentar fer-la arribar a 
tothom, el màxim possible, el que passa és que el territori, tothom, no estàvem preparats, i es va fer com es va 
poder, no es va avançar tant com en l’educació presencial, però es va fer. Com a partit polític, i l’alcaldessa 
també ho pot dir, des de el primer moment, vam dir que no es farien mítings, i menys al poble, i menys en la 
situació que estem ara.    
La senyora Atzara Noguera manifesta que no parla pel que afecta als docents, que vareu fer el que vareu poder 
i més, i sense estar remunerats ni valorats. 
La senyora alcaldessa exposa que respecte als mítings creu que el regidor Carlos Gibert ho ha explicat 
perfectament, no cal dir més, i el seu grup polític també s’ha pronunciat extensament, i és evident que en la 
setmana que estem, no se’n farà cap. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que sí que és veritat que han vist per les xarxes que durant 1 setmana ó 2 
es demanava d’anar als actes municipals, però després ja va anar evolucionat i van passar a un altra fase dient: 
ara ja no en farem tampoc al municipi. Vol deixar clar que, en cap moment, parla dels equips docents i les 
direccions dels centres  
La senyora Esther Pons exposa que l’educació ha fet un sobre esforç com educació. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que han fet un esforç molt gran tant les famílies com els docents però 
creu que tots els alumnes van perdre un any d’escola, o d’institut, i això és una realitat, per molt esforç que hi 
hagués. A qualsevol família amb canalla que li pregunti creu que estarà d’acord que es va perdre un curs. 
La senyora Ester Pons exposa que no han perdut un any i que el curs no s’ha perdut perquè s’ha fet, s’ha 
perdut una part, però no tot el curs.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que no és el curs, és el contingut, és el dret a anar a l’escola, és el dret a 
relacionar-se. 
La senyora Mònica Duaigües exposa que hem viscut una realitat excepcional, inesperada per a tothom, i l’equip 
docent, els nens i les nenes, les famílies i tothom va fer el que va poder, els pagesos, tothom, parla d’educació i 
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de totes les professions que varem fer el que bonament varem saber i no es pot estar mirant endarrere pel que 
han fet o no han fet, que això no porta enlloc. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que no vol que es traslladi el discurs a un altre lloc, del que parla la 
moció, bàsicament, és que si retallem coses, ho retallem tot, i el que ve a dir aquesta moció és que si no podem 
fer res, tampoc podem anar a un míting perquè és una irresponsabilitat, per molt imposades que siguin 
aquestes eleccions. Parla d’educació, parla de cultura, parla de les empreses que estan tancades, parla de la 
hostaleria, parla de tot això, de tota la vida en general, viure és un dret. 
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 05/02/2021. Minut 0h57’47”      
 
La senyora Atzara Noguera exposa que sap que no és competència municipal, la Junta Electoral està per sobre 
seu, però és una qüestió de voluntat. Aquí hi ha la representació de dos partits, si aquests dos partits tenen la 
voluntat de no fer-ho, ja es dona per contenta. L’objectiu de la moció és aquest, no és ni fer demagògia, ni 
traslladar realitats paral·leles, és posar en context el que portem un any patint i que ara es dona aquesta 
casuística que els ve imposada i que sembla que es poden fer coses. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que aquí el que estan acordant és, i llegeix textualment: la no celebració 
d’actes de campanya de qualsevol grup polític.  
La senyora Atzara Noguera diu de qualsevol grup polític perquè no vol posar una llista de tots els grups polítics 
que hi ha. Només començar ja ha dit que sap que no és competència municipal autoritzar aquests actes sinó de 
la Junta Electoral de Zona, i si un parit ho sol·licita, la Junta Electoral ho autoritzarà, i l’Ajuntament no hi pot dir 
res, n’és plenament conscient.     
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VIII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA SOCIAL PER LA GRANADELLA 
(ASG) D’AFECTACIÓ DEL TEMPORAL FILOMENA A LA GRANADELLA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El passat gener va ocórrer el temporal Filomena, que ens va deixar fins a 45 cm de neu. 
Una de les conseqüències que ha provocat aquest temporal ha estat el trencament de rames en les oliveres, fet 
que portarà una pèrdua del potencial productiu en els pròxims anys. 
Davant de la gravetat de la situació i veien que tot el nostre terme municipal està afectat amb més de 3.500 
hectàrees. 
Per tot això, 
- Instem a l'Ajuntament de La Granadella, a què sol·liciti al DEPARTAMENT D'AGRICULTURA un ajut urgent i 
directe a la totalitat de les hectàrees afectades, per pal·liar els efectes negatius que ha generat el temporal. 
- Instem a l'Ajuntament a què sol·liciti a tots els organismes pertinents (organitzacions agràries, sindicats, etc.), 
perquè sol·licitin que les valoracions de l'assegurança representin el valor del dany succeït. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IX. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU 
PER L’1 D’OCTUBRE    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l'exalcalde d'Agramunt i 
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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interferència judicial cap a l'àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el 
responsable d'organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d'una interferència 
també en el procés electoral que hi ha en marxa. 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les eines per poder 
votar l’1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt, no és l'únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític 
obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del 
segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de 
venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou 
episodi de la causa general contra l'independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una 
vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades 
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l'únic camí per solucionar el conflicte polític català és el del 
diàleg i l'acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d'Amnistia per posar immediatament en llibertat tots 
els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes 
contra totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha 
d'acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així 
mateix, que l'exercici al dret d'autodeterminació és l'instrument que necessitem per donar la paraula al poble i 
decidir democràticament i de forma lliure el futur del nostre país. 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a reiterar el 
suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l'aturarà. 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al Ple d'aquest Ajuntament 
l'aprovació dels següents acords: 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1 d'octubre de 2017. 
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general independentista, 
reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i 
preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
TERCER. Exigir l'aprovació immediata d'una Llei d'Amnistia com a via per a la solució del conflicte. 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també 
per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via 
democràtica i pacífica. 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l'única via per solucionar el conflicte 
polític és la de la política, el diàleg i l'acord. 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l'Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com 
a les entitats municipalistes. 
 
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. 
 
X. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Carlos Gibert manifesta que hi ha un parell de qüestions de recordatori, i és que quan van rebre la 
resolució del Tribunal Superior de Justícia, a principis de setembre, si no recorda malament, dels parcs eòlics 
que donava la raó a l’Ajuntament i la qual es va recórrer per les empreses eòliques, es va presentar una moció, 
que creu que es va aprovar per unanimitat, en la qual es donava dos mesos per poder liquidar la sentència, i 
pregunta si hi ha cap novetat. 
La senyora alcaldessa respon que no tenen cap novetat en aquest sentit, però al no tenir Conveni tenim enlaire 
la utilització dels camins que estaven dins d’aquest Conveni. L’empresa eòlica ha presentat un escrit dient que 
passa això i ha passat una proposta de pagament d’un lloguer per a passar pels camins, ara s’està tramitant la 
proposta de l’Ajuntament, estan en aquest impàs, que han de respondre.      
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El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h02’45”      
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que van dir que els deixarien dos mesos per a fer efectiva aquesta sentència i 
això van aprovar-ho per Ple, per unanimitat. Se’ls ha demanat que facin efectiu aquest pagament, s’ha fet 
aquesta reclamació?     
La senyora alcaldessa respon que no han respost en aquest sentit, s’ha reclamat però han respost el que ha dit 
dels camins. El requeriment que els hi volen fer, una de les dues propostes, és en aquest sentit, en que si hi ha 
resposta de pagament aleshores hi ha un tipus de lloguer o un tipus de permís d’utilització que si no n’hi ha, 
però això està en tràmit i, de moment, no pot explicar res concret.  
El senyor Carlos Gibert demana saber quan es va fer aquest requeriment. 
La senyora alcaldessa respon que ja li diran. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que estan en una pandèmia que afecta a tot el municipi, més important que 
la primera onada, i en la primera onada es va sulfatar carrers i es van repartir mascaretes, i informaven 
pràcticament cada setmana a tots els regidors dels casos que hi havia. Li consta que els alcaldes estan ben 
informats, setmanalment, dels casos que hi ha, i demana si hi hauria alguna manera d’informar al Ple? 
La senyora alcaldessa respon que ho ha comentat abans, al dir que tenien un brot molt important de 
pandèmia, ha dit que hi havia molts casos, en aquest moment hi ha uns 12 casos. Hi ha algun cas greu, algun 
padrí ingressat a l’Arnau de Vilanova, aquesta informació no arriba del CAP, no arriba a l’Ajuntament el nombre 
de casos. A ella no la informa ningú directament dels casos que hi ha al municipi. Tenen molt bona relació amb 
el CAP, cada setmana hi va i pregunta i demana si cal prendre alguna determinació. Aquestes setmanes 
endarrere hi ha hagut algun municipi, com les Borges Blanques, que el PROCICAT els ha requerit una sèrie de 
condicions extra de les que hi ha genèriques a tot Catalunya. Tenen un canal oficial on els diuen el que s’ha de 
fer i la pujada o baixada que hi ha, però de manera genèrica a Catalunya i a la província. L’únic que informa dels 
casos és la app on es pot clicar a sobre del teu municipi per saber el nombre de PCR positives en 7 dies i en 14 
dies, però no informa cap canal oficial dels casos exactes que hi ha. Al mes de març van tenir 3 casos, amb 1 cas 
molt greu, a l’estiu van tenir uns 4 casos i ara sobre uns 12 casos. Fa 3 setmanes que estan així. És una situació 
que no s’han trobat mai i que es va gestionant. Ara no s’aconsella desinfectar els carrers, sí que s’aconsella 
desinfectar el que es toca. Es proporciona líquid desinfectant a les botigues i la setmana que ve tenen la idea de 
repartir mascaretes a cada veí pel fet que s’ha de sortir de casa per a poder anar a votar el diumenge 14 de 
febrer. Però no hi ha cap indicació expressa de dir: tornem a desinfectar carrers, no hi és.  
La senyora Ester Pons afegeix que aquesta setmana es va informar per Instagram i Facebook del nombre oficial 
de casos de COVID-19 a la Granadella. Hi ha persones infectades que els ho comuniquen.      
La senyora Atzara Noguera exposa que l’any passat van repartir mascaretes quirúrgiques i ara repartiran 
mascaretes FFP2. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que qualsevol mesura de prevenció és poca: com les mascaretes o portar 
líquid desinfectant a les botigues.   
La senyora alcaldessa exposa que a les botigues saben que des de l’Ajuntament tenen tota l’atenció i ho ha dit, 
però ho torna a repetir, que la gent que estigui confinada a casa i que necessiti qualsevol cosa tenen l’atenció 
de l’Ajuntament pel que necessitin. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que com a Alternativa, abans d’acabar, també vol dir un parell de coses, 
sobretot, respecte al projecte de fibra òptica. Com be a recordat l’alcaldessa, van treballar molt perquè fos una 
xarxa municipal i ara es troben amb aquesta incompatibilitat, volem que es segueixi vetllant per aquest model, 
amb tots els recursos que puguem tenir a través del Despatx Simeó Miquel o qui sigui, perquè entenem que hi 
ha d’haver una competència amb els preus, lliure, i que per a les famílies sigui un benefici a l’hora de tenir unes 
garanties d’accés. Per altra banda, recuperant el tema més rellevant que els ocupa avui a la comarca i a les 
comarques veïnes, que és aquest allau massiu de macroprojectes de fotovoltaiques, sobretot aquí, és demanar 
com a grup municipal el fet de poder penjar una pancarta al Consistori dient que no a aquests macroprojectes 
especulatius. Dilluns tindran la pancarta feta i està a disposició de tothom que la vulgui adquirir sense 
intermediaris, directament a la copisteria. Tant de bo s’omplin les Garrigues de pancartes i no de parcs i molins.  
El senyor Carlos Gibert celebra aquest canvi de mentalitat i recorda que fa uns quants anys van penjar una 
pancarta a la plaça i no va durar res.        

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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La senyora Atzara Noguera exposa que ella aquesta mentalitat l’ha tingut sempre. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que no ho diu per ella, no assenyala a ningú, ho diu en genèric. L’amenaça 
eòlica que han tingut aquí i la que encara hi ha és molt important.   
El senyor Mario Flix exposa que ara hi ha moltes hectàrees que es volen utilitzar, més de 400 hectàrees. Els 
parcs eòlics estan agafant el millor del terme.     
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h12’47”       
 
La senyora Atzara Noguera exposa que la preocupació és màxima, estan prop de les 500 hectàrees només amb 
6 projectes, en els últims dos mesos, i això saben que només acaba de començar. Son projectes antics que 
s’han recuperat, pel que fa a les eòliques, però pel que fa a les solars son projectes nous d’empreses que estan 
decidides a fer-ho perquè veuen que és un a font d’ingressos important, i estan emparats perquè veuen que 
tenen emergència climàtica. Als municipis no hi ha ningú que els protegeixi.   
La senyora Ester Pons manifesta que això no és tot el que hi ha, hi ha molta més cosa, en aquesta part de 
Catalunya, hi ha molts projectes molt nocius. S’han de començar a moure per això. 
La senyora alcaldessa exposa que aquí som els primers que estem per les energies renovables, i només cal 
veure com tenim el poble voltat de molins que fan aquesta funció. Les empreses tantegen les zones per a veure 
on serà més fàcil col·locar els parcs. Dels 6 parcs potser només se n’arribarà a fer 1. I, com ja ha explicat abans, 
s’han d’organitzar entre els municipis, perquè un municipi sol no fa la força. El que pretenen és que hi hagi 
criteri a l’hora de tenir la distribució i col·locació dels parcs, com ha dit abans, ara estan col·locats de la Segarra 
per avall.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que s’ha projectat sense haver planificat abans, i el model que hauríem de 
pensar no és el model centralitzat, on els oligopolis acaben fent els diners i emportant-se els recursos fora del 
territori, sinó el model distributiu, en el qual nosaltres poguéssim ser beneficiaris d’una part.            
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h15’26”     
 
La senyora Mònica Duaigües manifesta que el problema és l’especulació. 
La senyora Atzara Noguera exposa que és això exactament i que ara ja saben quina eina han de treballar, per 
això han de fer urgentment aquesta modificació puntual del POUM, per a planificar el nostre terreny i decidir 
on sí, en els terrenys que menys interessin a la Granadella, i on no. La Granadella és un poble on el seu motor 
és l’agricultura. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que a aquests grups inversors no els n’hi deixaria passar cap, estan explotant-
se aquí i encara els deuen el permís d’obres, doncs exigir al màxim, perquè ja no marxaran i els que volen venir 
ara, que no vinguin. 
La senyora Atzara Noguera exposa que la pancarta ja tindrà un efecte de fer fugir, de que no son ben vinguts i 
que no cal que vinguin. Venen aquí perquè el preu de la terra és més barat            
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h17’01”     
 
La senyora Atzara Noguera exposa que creu que és molt important que hi hagi una educació social molt forta en el 
sentit de no prioritzar els diners que es poden rebre per una cosa puntual per sobre del que és el nostre poble, del 
que és la nostra feina, del que han set els nostres avantpassats cultivant les terres, de tota la millora que estem 
fent, de que tot és un cicle, de que hi ha dos tallers oberts, dos mecànics, dos ferrers, la Cooperativa ha xafat més 
quilos que mai, hi ha projeccions de fer-ne una de nova, vendre qui som. Li dol molt que vinguin empreses de fora 
posar preu a la nostra terra.         
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h18’34” 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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La senyora Ester Pons exposa que la Generalitat de Catalunya te un projecte de país que es va presentar i es va 
aprovar pel grup d’ERC, Junts x Catalunya, CUP, que era en el sentit de repoblar els pobles petits, i quan va venir a 
l’incendi de la Ribera li va retreure a la Consellera Teresa Jordà i li va dir: hi ha això, que en farem ara? La Consellera 
li va respondre que s’havia de tirar endavant. Però mira que estan fent, tenim uns projectes que no afavoreixen 
quedar-se al territori.            
 
El debat d’aquesta pregunta es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, Dia i Hora 
05/02/2021. Minut 1h19’37”   
 
La senyora alcaldessa referent a la fibra òptica exposa que no ho ha pogut dir abans però que vol dir a la regidora 
Atzara Noguera que està a l’equip de govern i sap, igual com elles, que els han donat aquella resposta i que, per 
tant, poc tindran a fer, perquè si volguessin posar la fibra municipal incorrerien amb una deficiència. Cal que tinguin 
fibra, que sigui la millor i el més beneficiosa per al municipi però el que creu que sí que serà molt beneficiós és tenir 
la fibra, que és el que fa falta ara. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que han dit que s’ha fet la reclamació de l’execució de la sentència a 
l’empresa i pregunta: l’advocat que en diu d’això? 
La senyora alcaldessa diu que és la resposta que ha dit que li donarà al regidor Carlos Gibert.  
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta: i si fessin la reclamació al jutjat no a l’empresa? Perquè si fan la reclamació 
de la sentència a l’empresa perquè pagui el que ha dictat el jutge i surten amb l’oferta d’un lloguer dels camins, això 
grinyola un xic.  
El senyor Carlos Gibert afegeix que ell entenia que la reclamació es feia al jutjat.  
La senyora alcaldessa respon que ja els dirà exactament com s’ha tramitat. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que encara no son sabedors del tipus de tracte fet amb els Advocats 
Gonzalo.  
La senyora alcaldessa respon que respecte això tenen també pendent el de l’advocat Enric Vicente, i s’ha de fer un 
tràmit a l’Ajuntament, que ho tenen previst per al Ple de març, i parlaran de les dues coses.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que veu incongruent que ara es posin molts forts contra aquests macro 
parcs de les plaques solars, que ell també creu que no hi han de ser i, en canvi, pel tema eòlic s’associen amb 
l’empresa promotora, l’associació eòlica de municipis d’Espanya, que no deixa d’estar junt i fer bullir l’olla a favor 
d’aquests oligopolis. Per un costat volem anar contra les plaques i per l’altre, quasi be, ens posem dins de la junta 
d’aquestes empreses. 
La senyora alcaldessa exposa que no és estar en contra de les energies renovables, sinó de la mala distribució, ha 
dit que si miren el mapa de Catalunya des de la Segarra per avall està ple de parcs d’aquest tipus, i ha dit que els 
semblava que en aquesta zona del territori ja contribuïen suficientment amb les energies renovables, no és estar-hi 
en contra, és que la distribució potser no és la correcta. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que ell vol dir que aquesta Associació no és pro energies renovables sinó 
que és pro macro empreses, que no és el mateix. 
La senyora alcaldessa exposa que és la opinió del regidor.                       
La senyora Mònica Duaigües manifesta que hi ha hagut una despesa que potser se l’haguessin pogut estalviar. 
Aquest diners que es pagaran a Gonzalo Advocats potser no els calia invertir. 
La senyora Ester Pons exposa que hagués estat el mateix, i s’haurien d’haver pagat a l’altre advocat.   
La senyora Atzara Noguera afegeix que si es vol executar la sentència hi ha una sèrie de tràmits judicials, que 
sigui l’advocat que sigui, s’ha de pagar.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que el que grinyola molt és que si tens un advocat que t’ha fet guanyar una 
sentència, canviïs d’advocat.  
La senyora alcaldessa exposa que la puntualització és que en aquell moment no estava guanyada la sentència. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que l’alcaldessa comentava que no estan en contra de les renovables, 
ella, del model que es planeja aquí al municipi, hi està en contra aquí i a qualsevol altra comarca, no entén que 
puguin arribar i expoliar les terres que els hi doni la gana per a generar més beneficis als grans monstres del 
mercat. Models com el que tenen pel Centre Cívic, una segona fase que s’està estudiant de poder fer una 
planta per abastir municipalment al municipi, negocis, etc, aleshores, perfecte.  

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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El senyor Carlos Gibert exposa que hi ha ajuts que dona l’IDAE, i no cal pagar el 100% de despesa pública en la 
fibra òptica, quan tens el 50%. Respecte a l’autoconsum, s’està començant a treballar amb ajuts i cada vegada 
s’afavorirà més, i estant fent una despesa, a vegades del 100% pagant l’Ajuntament, quan es pot tenir un 
retorn. 
La senyora alcaldessa manifesta que te raó, però que han de fer?, esperar-se asseguts amb els braços creuats?, 
que ha passat ara amb la fibra?, que la pandèmia els ha fet adonar que no tenien els mitjans per a poder 
treballar des de casa. Volen que vingui la gent a viure aquí i les empreses a treballar, i no tenen els mitjans, i no 
poden esperar asseguts a que una empresa es decideixi a venir a una població petita, perquè és el que ha 
explicat abans, les empreses grans els ignoren absolutament i van a les capitals grans on hi tenen molt a 
guanyar, aquí no tenen a guanyar. Pot ser que d’aquí uns anys vindran i se’ls sortejaran, però ho volen ara, que 
ho necessiten per a donar un servei. 
La senyora Ester Pons exposa que tan de bo els passi el mateix, que vingui una empresa d’aquí a dues setmanes 
i els digui: nosaltres posem la fibra òptica a meitat de preu.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que, precisament, el seu al·legat és que no sigui amb aquest model, que 
no sigui una empresa externa que vingui, es planti i reguli els preus del mercat, per això diu que cal que lluitem 
fins al final, que la xarxa sigui, almenys, un percentatge municipal, que nosaltres puguem regular i dir alguna 
cosa per a beneficiar a la gent del nostre municipi. No vull que es rifin entre elles la xarxa del meu poble,  me és 
igual la que vingui, sinó que vull que el municipi hi tingui alguna cosa a dir.            
        
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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