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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 5 DE MARÇ DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 4/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 05/03/2021 
Horari: de 17,06 a 17,48 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, 1a tinent d’alcaldessa 
Sra. Ester Pons Esquerda, 2a tinent d’alcaldessa 
Sr. Mario Flix Prats, regidor  
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
 
Ordre del dia: 
 
I.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors 
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
IV.- Aprovació inici expedient modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic – Municipis de 
Ponent – La Granadella (Garrigues) per a protegir l’entorn natural i paisatgístic de la Granadella 
V.- Aprovació adhesió Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), així com els seus Estatuts, 
despesa, i designació de la representant de l’Ajuntament en aquesta Associació  
VI.- Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2021 – Transferències de Crèdit 
1/2021 
VII.- Aprovació declaracions d’especial interès o utilitat municipal construccions, instal·lacions, obres – 
concessió bonificacions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
VIII.- Precs i preguntes  
 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple ordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer punt de 
l’ordre del dia. 
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 8 de gener de 2021, l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària urgent, de data 20 de gener de 2021, i l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 5 de 
febrer de 2021 es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, i son aprovats per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, en els seus termes. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que, com recordaran tots, al Ple del desembre es va acordar demanar l’execució de 
la sentència que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, referent al recurs d’apel·lació interposat 
per l’Ajuntament a les empreses eòliques. Des del desembre s’han assessorat per diferents advocats, tots els 
regidors han estat informats de les gestions fetes, i els advocats han aconsellat no demanar aquesta execució de 
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sentència, ja que creuen que en pocs mesos s’emetrà la sentència, ho diu, més que res, perquè quedi informat aquí 
de que tots els regidors i les regidores en son sabedors, que tots estan d’acord i que, de moment, es deixarà així, si 
ningú no diu el contrari.      
La senyora alcaldessa també informa que, fa un any, el Grup Garrigues Altes ens vam reunir amb la Diputació de 
Lleida per a fer una sèrie de peticions. Des de la Diputació no es va donar resposta a aquesta reunió. Fa 15 dies vam 
tornar a demanar una reunió amb la Diputació, i la reunió es va fer, aquesta reunió era per a reclamar que la 
Diputació es pogués fer càrrec de la conservació de l’eix Granyena de les Garrigues-Cogul-Castelldans, que algun 
tros és carretera, però algun tros és pista, i que és un eix fonamental que es fa servir molt per tots, així com també 
pel transport escolar, el metge. La Diputació ha respost que ho tindran en consideració, i que també ho parlaran 
amb la Generalitat, perquè pensen que potser al Pla de Ponent hi podria estar inclòs. Mantindran converses amb la 
Generalitat i aniran informat l’Ajuntament. També van demanar ajuts pel cost que vam tenir tots els municipis pel 
Temporal Filomena ja que, concretament a la Granadella, la despesa ha estat d’uns 8.000 euros. Han dit que s’ho 
mirarien i a veure si podien donar algun ajut per aquest fet.            
La senyora alcaldessa segueix informant que s’ha fet entrega a la ONG APIP-ACAM, que és l’organització que 
gestiona als refugiats sirians que viuen a la Granadella, la quantitat de 1.550 euros, corresponents a la remuneració 
per assistència als plens dels regidors del Grup Independents per la Granadella d’ERC, de l’any 2020.   
La senyora alcaldessa continua informant que segurament que tots han vist que a la Carretera C-242 (que va de la 
cruïlla de la C-12 fins al municipi) han asfaltat 1,5 Km, això s’ha fet com a conseqüència d’unes converses que van 
tenir, la primera fa mes d’un any. En aquestes converses es va dir a l’Ajuntament que asfaltarien uns 3 km, 
d’aquesta carretera, que asfaltarien la Carretera del Soleràs, que passa pel tot el municipi, i que pintarien uns 
passos de vianants. Finalment han asfaltat 1,5 Km de la Carretera C-242 i han pintat tots els passos de vianants que 
van demanar, en falta un (que és el que està abans d’arribar al Parc de Bombers) perquè cal que s’allargui una mica 
la vorera, després ja vindran a pintar-lo. Ara estan pendents de col·locar els senyals oportuns. Continuaran estant a 
sobre, per acabar de reclamar tot el que van prometre. Posaran uns medidors a l’entrada i a la sortida de la plaça, 
per a comptar la quantitat de cotxes que hi passen i a la velocitat a la que circulen, per decidir posar el sistema 
dissuasori més adient. La Generalitat no posa bandes rugoses perquè fan molt soroll i els veïns es queixen molt. 
Després de fer les medicions decidiran, entre tots, que hi posaran.          
La senyora alcaldessa informa del sistema de recollida porta a porta, com tots han pogut veure, que han fet difusió 
per les xarxes i ja fa un parell de dies que va passar l’empresa per les cases a informar tothom. Avui i demà 
repartiran tots els cubells de la brossa. Està tot a punt per a implementar la recollida porta a porta a partir del dia 
15 de març. 
La senyora alcaldessa també informa que l’empresa EPORTS començarà en breu la instal·lació de la fibra òptica. 
Faran un pregó perquè la gent sàpiga exactament qui son aquestes persones i com es mouen pel nostre municipi.        
La senyora alcaldessa segueix informant que dies endarrere ja vam parlar de tots els projectes de parcs fotovoltaics 
que entren al nostre municipi. Ja saben que això va lligat a una normativa europea que requereix complir una sèrie 
de requisits al 2030 i al 2050, i a raó d’això la Generalitat ha fet una normativa, fonamentalment la Llei 16/2019, 
que dona via lliure, massa via lliure, a totes aquestes grans empreses per posar-se al territori. Aquí han entrat 6 
parcs, però a tots els municipis de les Garrigues hi ha moltes empreses que estan interessades a posar aquests tipus 
de parcs. Des de l’Ajuntament hem tingut reunions amb al Cooperativa, la Comunitat de Regants i la Unió de 
Pagesos, per a saber la seva opinió, que en pensen, com ho volen gestionar. Després també vam fer una taula 
tècnica, i això fa referència a un punt de l’ordre del dia d’avui sobre posar una moratòria a donar permisos a 
questes empreses pel fet de mirar i regular com volem que s’implantin, on volem que s’implantin. Mentre hi hagi la 
moratòria tindrem temps per pensar com ho volem gestionar, com ho volem fer. Des de el municipi hem presentat 
al·legacions a tots aquests projectes que han entrat al Departament de Territori. També hem parlat amb el Consell 
Comarcal, hem tingut vàries reunions d’alcaldes, i estem mirant que podem fer tots units, com es podria gestionar. 
Creiem que s’haurien de fer gestions, potser una mica més amunt, perquè no deixin tanta màniga ampla per posar 
tots aquests parcs. Ho haurien d’haver gestionat, una mica més des de dalt i no passar la pilota als municipis, que 
ara hem de mirar com ho fem, com ho gestionem, discutint amb els nostres veïns com ho veuen.  
La senyora alcaldessa continua informant que el dilluns, dia 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones i el Grup 
Espona ha proposat fer una caminada el diumenge al matí, sortint des de la plaça; han fet difusió per les xarxes. 
També hi ha una exposició amb el títol: Simone de Beauvoir i el feminisme, que estarà instal·lada al Centre Cívic 
durant uns 15 dies. El diumenge al matí també llegiran el Manifest d’aquest dia. 
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La senyora alcaldessa informa que s’han iniciat una actuació que ja teníem als nostres pressupostos: els 
pressupostos participatius, com ja han degut veure. Hem fet difusió per les xarxes, i cedeix la paraula a la regidora  
Atzara Noguera perquè ho expliqui. 
La senyora Atzara Noguera explica que hi havia una primera fase, de sessió divulgativa, que es volia fer en format 
presencial, i van optar per a fer aquest díptic informatiu, per explicar, a grans trets, el que seria el procés 
participatiu, pensant també en la gent més gran que no te accés a les xarxes social, perquè ho poguessin veure en 
paper. A la Biblioteca s’habilitarà un aparell electrònic perquè puguin fer la votació. Hi ha tres propostes, de tres 
inversions al municipi: reformar la cuina de Sant Antoni i fer zona de pícnic i jocs a l’exterior; arranjar el passeig que 
va a les piscines, creant una zona d’ombres, que durant l’estiu molta gent es queixa que costa arribar a les piscines  
perquè dona tot el bat del sòl, i està una mica deixat; i a la sortida de la Carretera de Bovera fer aquell tros de 
vorera que acaba en aquella zona enjardinada, fins a l’accés al Coll de Bovera, que també és una zona molt 
concorreguda per als que anem a caminar, i serà una mica més segur que per la carretera. Començarà la setmana 
que ve, de dilluns a divendres les votacions, i es farà un recull dels resultats amb l’aplicació que fa el volcatge de les 
dades. Podem quedar tots els regidors i regidores, si us sembla be, i veure quins resultats han sortit, i presentar-los 
al municipi.  
La senyora alcaldessa informa que, des de l’Ajuntament, hem pres el compromís institucional de fer un Pla 
d’Igualtat, i que ja hem tingut un parell de reunions. Vam començar abans de la pandèmia, però va quedar una 
mica estancat i ara ens hi hem tornat a posar. En breu, passarem una enquesta a tot el personal de l’Ajuntament, 
regidors i regidores inclosos, amb la idea que tothom s’impliqui en l’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat, que tothom 
pugui donar la seva opinió. És una cosa en la que hem de tenir moltes reunions i hem de treballar-hi tots.  
La senyora Ester Pons afegeix que estan obligats a tenir el Pla d’Igualtat, però no només ens volem quedar amb 
aquesta part, sinó que volem fer-ho més extens. Hi ha un Pla d’Igualtat i també voldríem fer com un Pla de 
Respecte entre els treballadors de l’Ajuntament i com a municipi, que encabís també el que fa referència a 
situacions de gènere, de discriminació per raons de raça, religió, procedència, orientació sexual, que ara està molt a 
l’ordre del dia. Volem tenir un Pla que ajudi a actuar en cas que es donessin aquestes situacions.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que de Pla d’Igualtat ja en tenien un a l’Ajuntament. 
La senyora Ester Pons exposa que sí que el tenien, però que va acabar la seva vigència l’any passat, al maig, i que 
per això es van reunir al febrer de l’any passat, però no van poder continuar. Es va donar una moratòria d’un temps 
i ara han tornat a començar. 
La senyora Atzara Noguera vol afegir només un matís i és que el Pla d’Igualtat encara no està fet perquè volíem que 
fos participatiu, tant de treballadors com de regidors i regidores, sinó hagués estat així, aquesta empresa, per a 
cobrir l’expedient, ja el tindria fet, però seria un pla com el de qualsevol altre ajuntament o administració que està 
obligat a tenir-lo, i no recolliria les nostres peculiaritats o la nostra manera de fer.  
La senyora alcaldessa també informa que estan duent a terme una campanya d’esterilització de gats. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que, estadísticament, una gata pot tenir fins a 4 parts l’any, comptant que en 
tingui només 2, i uns 5 ó 6 gats per part, al cap de 8 anys, serien 2.000.000 de gats. Encara que es reduïssin a 
200.000 gats, aquests números sobten molt. La campanya que es fa pretén controlar les colònies de gats que ja hi 
ha al poble.  
La senyora alcaldessa exposa que demana a tothom, que tingui animals, que en tingui cura, i recorda que els 
animals s’han de tenir censats al municipi i xipats ara, d’animals censats al municipi, n’hi ha molt pocs.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que, des de l’Ajuntament, han sol·licitat a una clínica veterinària de Lleida que 
fessin uns preus per campanya, i han passat uns preus que son molt més reduïts, així la gent podrà tenir accés a 
poder xipar, esterilitzar i tenir la cartilla de vacunació dels animals domèstics al dia; en breu se’n farà difusió. Amb 
aquesta campanya es busca posar a disposició dels gats, gossos o fures, que son els animals domèstics, i que tenen 
família, que ho tinguin com pertoca, ja que encara que l’Ajuntament faci la feina dels gats del carrer, les famílies 
també han de fer la feina dels gats domèstics que tenen.                 
El senyor Carlos Gibert manifesta que, de fet, ja es va començar una campanya d’esterilització de gats. 
La senyora Ester Pons exposa que sí, i que ara l’han reprès.    
La senyora alcaldessa finalitza informant que només vol recordar que, com tots saben, degut a la pandèmia, no està 
sent possible fer reunions de poble informatives, com els agrada molt de fer, per això aprofita al Ple per a informar, 
i que tan aviat com tinguin una mica d’obertura, esperen que de cara al bon temps, això ja sigui possible. Però 
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tothom sap que es pot apropar a l’Ajuntament per a preguntar, qüestionar, demanar informació, i el que cregui 
oportú.  
El senyor El sr Carlos Gibert manifesta que ha vist que no surt a l’ordre del dia del Ple d’avui una moció que va 
presentar la regidora Mònica Duaigües en temps i forma. 
La senyora alcaldessa exposa que van dir amb la secretària que ho diria al primer punt, i s’ha descuidat de dir-ho.  
La secretària demana intervenir per a respondre que la normativa estableix que, abans de passar al torn de precs i 
preguntes, es poden incloure, per raó urgència, aquells assumptes que no figuren a l’ordre del dia del Ple, per a 
sotmetre’ls a la seva consideració. Abans del torn de precs i preguntes es volia sotmetre a la consideració del Ple la 
inclusió, per urgència, d’una moció presentada el dilluns pel Grup Independents per la Granadella, que per un error 
de l’administrativa no la va descarregar i no es va poder tenir en consideració a l’hora de fer l’ordre del dia.  
La senyora alcaldessa afegeix que es va trucar a la regidora Mònica Duaigües per a dir-li que la inclourien, per 
urgència, al Ple d’avui.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que vol que consti en acta que aquesta moció es va entrar a l’Ajuntament en 
temps i forma.  
La senyora alcaldessa exposa que com s’ha dit, l’administrativa no la va descarregar a temps i que el dimarts, quan 
la secretària va enviar la convocatòria del Ple no havia estat passada, llavors es va trucar directament a la regidora 
Mònica Duaigües, se li va demanar disculpes i se li va dir que no tingués cura, que avui s’entraria per urgència, 
sense cap problema.         
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 10/2021, resolució concessió llicència obres per construir una explotació ramadera bovina d’engreix 
al Paratge Alies, Polígon 6, Parcel·les 180-181 del terme municipal de la Granadella. 

 Decret 11/2021, resolució aprovació definitiva Memòria Tècnica Valorada per la construcció de 15 nínxols 
prefabricats al Cementiri Municipal. 

 Decret 12/2021, resolució contractació construcció de 15 nínxols prefabricats al Cementiri Municipal. 

 Decret 13/2021, 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 14/2021, resolució contractació adjudicació construcció de 15 nínxols prefabricats al Cementiri 
Municipal. 

 Decret 15/2021, resolució contractació personal. 

 Decret 16/2021, resolució contractació personal. 

 Decret 17/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta referent al Decret 15/2021 per quin motiu s’ha fet aquesta contractació. 
La senyora alcaldessa respon que han de fer la recollida porta a porta, que es va iniciar a la passada legislatura, 
i que tenien una subvenció concedida, que establia uns terminis, però que degut a la pandèmia aquests 
terminis s’han allargat una mica, per això, ho estan posant ara en funcionament, però tot i decidir fer aquest 
sistema de recollida de la brossa, a la Granadella recull la brossa el Consell Comarcal, que és qui s’encarrega de 
fer aquesta gestió. Som el primer municipi que comença la recollida porta a porta a les Garrigues, però 
l’empresa que recull la brossa pel Consell Comarcal no te aquest sistema implantat i, per tant, els seus camions 
encara no poden fer la recollida del porta a porta, i per a poder començar i no perdre la subvenció concedida, 
hem hagut de llogar una persona que faci aquesta recollida porta a porta. De moment, traslladarem tots el 
contenidors grans que hi ha pels carrers a l’esplanada del costat de les escoles. La persona contractada recollirà 
la brossa porta a porta i la dipositarà en aquests contenidors i els camions de recollida la recolliran d’allí, per 
això, s’ha hagut de fer aquesta contractació. Fins que el Consell Comarcal no adapti a la recollida del porta a 
porta, s’haurà de fer així. El Consell Comarcal està mirant de revertir o de fer un contracte nou amb l’empresa 
que fa la recollida per a poder fer aquesta actuació. També hi ha molts municipis de les Garrigues que volen 
implantar aquest sistema de recollida.           
El senyor Carlos Gibert manifesta que el Cogul també ho està fent.  
La senyora alcaldessa exposa que el Cogul va començar, però que fa un sistema una mica diferent del porta a 
porta. 
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La senyora Ester Pons afegeix que a l’Albagés també ho han fet d’una altra manera diferent. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que no veu massa idònia la zona on es posaran els contenidors.  
La senyora alcaldessa exposa que han mirat molts llocs, amb l’empresa que gestiona la recollida pel Consell 
Comarcal, i l’empresa que gestiona el porta a porta, però passa el següent: primer es volien posar els 
contenidors a la zona del darrera de les piscines, que és municipal, però és de terra, i l’empresa de recollida els 
va dir que allí no li anava be, que si ho volien posar allí s’havia de fer un paviment per a posar-hi els 
contenidors. Van anar a donar un tomb per tot el poble, per a buscar un lloc de titularitat municipal que fos 
gran, ja que hi ha d’haver molts contenidors, i els va semblar que podia ser aquesta zona.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que parlen d’una inversió de pavimentar el terreny que rondaria per sobre 
dels 15.000 euros. Caldria pavimentar tota l’entrada, la baixada, que és el més perillós, i a baix s’hauria de fer 
un bon paviment gruixut, perquè els contenidors s’han de fer córrer per damunt del paviment. De fet, ho van 
anar a mirar, per fer-ho allí.   
La senyora alcaldessa exposa que no ho han decidit sols, i que ho han fet com més bonament els ha semblat, 
també cal dir que és temporal, si hagués estat una cosa permanent es fa la inversió, es condiciona i ja es queda 
per sempre. Quan es faci la recollida des del Consell, els contenidors desapareixeran d´allí. Miraran de tenir la 
zona condicionada i vigilada perquè la gent no deixi la brossa per tot arreu. 
La senyora Artzara Noguera afegeix que la zona no és d’accés lliure, que és una zona de transferència, d’accés 
restringit per l’Ajuntament, i perquè el Consell Comarcal reculli la brossa, a diferència del que seria una àrea 
d’emergència puntual, que és d’accés a la població, amb un contenidor de cada, que estarà en un altre lloc.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que aquella és una zona d’equipaments. 
La senyora alcaldessa exposa que la regidora Atzara Noguera parla de la brossa. Quan es farà la recollida porta 
a porta per part del Consell Comarcal desapareixeran tots els contenidors d’aquesta zona, i llavors faran l’àrea 
d’emergència, que hi haurà varis contenidors de cada tipus i s’hi podrà accedir mitjançant un xip, serà per a les 
persones que venen els caps de setmana o que no poden treure la brossa el dia corresponent.                      
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC – MUNICIPIS DE PONENT – LA GRANADELLA (GARRIGUES) PER A PROTEGIR L’ENTORN NATURAL 
I PAISATGÍSTIC DE LA GRANADELLA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
En el marc del consell d'alcaldes celebrat al 7 de febrer de 2020, els responsables del Departament de Territori i 
Sostenibilitat van posar en coneixement dels càrrecs municipals assistents que s'estava detectant una gran 
proliferació d'actuacions en sòl no urbanitzable i en conreus, orientades a tancaments de parcel·les, instal·lació 
de centrals fotovoltaiques i eòliques de grans dimensions i altres activitats sotmeses a la legislació urbanística. 
Des del Departament es va recomanar aprovar modificacions de les normes de planejament urbanístic que 
permetessin gestionar aquestes actuacions i garantir la protecció de l'entorn natural i paisatgístic. Ateses 
aquestes recomanacions el Ple de la Corporació amb el vot favorable de tots els seus membres que legalment 
el componen acorda: 
Primer.- L'inici dels treballs previs per determinar i concretar les zones més aptes per a la instal·lació de 
centrals d'energies renovables i la determinació de les zones i elements més sensibles a protegir de l'entorn 
agrícola, ambiental i paisatgístic i les modalitats i graus de protecció que cal adoptar amb la tramitació de 
modificació puntual de les normes de planejament urbanístic. 
Segon.- La suspensió en la tramitació i aprovació de plans urbanístics, projectes de gestió urbanística i 
d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació, nova edificació o ampliació d'existent, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes amb l'objecte 
de la modificació que en cap cas, afecta a les instal·lacions fotovoltaiques en coberta i instal·lacions d'energia 
renovable per autoconsum, o de promoció municipal. 
Tercer.- L'anterior suspensió té com a àmbit territorial el terme municipal amb classificació de sòl no 
urbanitzable. 
Quart.- L'àmbit temporal de la suspensió s'estableix per un any prorrogable a dos. 
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Cinquè.- Publicar en el BOP el present acord i donar acompliment a allò establert a l'article 8.5a del Text refós 
de la Llei d'urbanisme. 
 
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. 
 
V. APROVACIÓ ADHESIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP), AIXÍ 
COM ELS SEUS ESTATUTS, DESPESA, I DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN AQUESTA 
ASSOCIACIÓ     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
La transició energètica s'està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle és l'argument suficient per iniciar aquest procés de transició 
energètica i descarbonització de l'economia; el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, 
ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. 
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l'accés a l'energia, a 
democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa, a la producció 
d'energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, a l'abandonament de l'energia 
nuclear i del consum de combustibles fòssils per la producció d'electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la 
transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines 
tecnològiques per gestionar de manera més efectiva. 
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels anys 2030 i 
2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el Govern de l'Estat i la Generalitat 
estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que ens afectarà molt directament. 
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els ajuntaments no 
poden continuar actuant només com a consumidors d'energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant 
el seu paper de productors d'energies renovables, tenir capacitat d'intervenció en el mercat i participar en la 
distribució i comercialització d'energia verda pels seus consums i els de tercers. 
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en relació al sistema 
elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb l'actual situació d'oligopoli elèctric 
que ha generat preus elevats i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà adoptar en 
relació a la producció d'energia, és molt necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes 
elèctriques, i que l'administració pública pugui participar en les activitat de transport d'energia i operació de tot 
el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s'han d'adoptar mesures que afavoreixin i 
permetin la municipalització de les xarxes de distribució d'electricitat, tal i com es fa en altres països d'Europa. 
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d'una comercialització 
socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local ha patit recentment coaccions de l’oligopoli 
elèctric, que s'ha adreçat als ajuntaments advertint de tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no 
es fa front a una part del deute des dels ajuntaments. A això s'afegeixen les contínues queixes del món local 
respecte la manca d'informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions locals, i els 
dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del subministrament. 
En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir l'Associació de Municipis i 
Entitats per l'Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la 
gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin 
encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a 
un model just, democràtic i sostenible. 
L'AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica 
d'àmbit territorial català. 
Amb la finalitat anteriorment descrita, l'associació desenvoluparà accions i realitzarà activitats per la creació 
d'una línia comunicativa pròpia, la organització de jornades, seminaris i cursos, i la creació d'un marc de treball, 
coordinació, col·laboració i debat entre municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis 
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per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia 
elèctrica, i impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l'associació. 
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en les polítiques públiques 
relatives a l'energia. Finalment, l'associació crearà un centre de recursos o base documental d'experiències, 
iniciatives o estudis, realitzarà serveis d'assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis 
per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, i podrà 
sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats. 
Al municipi de la Granadella el compromís de la lluita contra l'emergència climàtica i l'impuls d'un model 
energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. És d'interès municipal adherir-
se a l'AMEP, ja que és una eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i 
aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella relacionada 
amb la distribució d'energia elèctrica i l'autoconsum d'energia renovable. 
La participació a l'associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres administracions i 
organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d'energia i en assolir una comercialització justa i 
equitativa. Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d'energia, i han de treballar 
per liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d'energies renovables, tenir capacitat 
d'intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d'energia verda pels seus consums i els 
de tercers. L'associació és un instrument molt útil per treballar i assolir aquests objectius. 
Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d'àmbit social, econòmic, territorial com ambiental 
es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l'abast dels municipis, o almenys d'aquests de forma 
individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen una 
importància vital per la ciutat real, com és el cas de la producció, distribució i comercialització de l'energia 
elèctrica. En aquest escenari, els municipis tenen eines per fer política en una escala superior i amb nous 
models de governança: mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models 
basats en la cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i 
experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament amb 
administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a l'abast, etc. 
L'associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals, creant sinergies i 
complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que localment es poden obtenir. Permet que el 
municipi és posicioni dins el país en la transició energètica i la lluita contra l'emergència climàtica, permet 
obtenir informació i crear una xarxa de contactes dels que també es poden generar sinergies en altres àmbits. 
Les quotes ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per aquest any 2021 la quota és 
l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim 
de 150 euros. La previsió de despeses és doncs de 150,00 € anuals. 
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d'acord amb el que preveu tant la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en 
matèria d'associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d'abril, 
relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d'associacions. 
Vista la proposta d'estatuts de l'associació que s'acompanya, i l'informe de la Secretària-lnterventora, proposo 
a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords: 
ACORDS 
Primer.- ADHERIR-SE a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de 
difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia 
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions 
per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. 
Segon.- APROVAR els estatuts pel que es regeix l'associació, i que figuren en l'annex dels presents acords. 
Tercer.- ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l'exercici 2021 la despesa de 150,00 € anuals, 
corresponent al pagament de la quota de l'associació. 
Quart.- DESIGNAR com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de l'associació l'Alcaldessa, Sra. 
Elena Llauradó Pomar, i com a representant suplent la Primera Tinent d'Alcaldessa, Sra. Atzara Noguera 
Baldomà. 
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Cinquè.- FACULTAR indistintament la II.Ima. Sra. Elena Llauradó Pomar, Alcaldessa/Presidenta de la Corporació, 
i a la Primera Tinent d'Alcaldessa, Sra. Atzara Noguera Baldomà, perquè subscriguin tots els documents que 
siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords precedents. 
Sisè.- Comunicar els presents acords a l'associació. 
 
ANNEX 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Denominació i naturalesa 
Amb la denominació Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) es constitueix aquesta 
associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica. 
Es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans, pel que preveu la regulació en matèria 
d’associacions contemplada en el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 
Article 2. Finalitat i activitats 
1. La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes 
de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta 
fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. 
2. Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’AMEP durà a terme les activitats següents: 
a) Creació d’una línia comunicativa pròpia. 
b) Organització de jornades, seminaris i cursos. 
c) Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. 
d) Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. 
e) Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació. 
f) Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals. 
g) Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia. 
h) Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis. 
i) Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. 
j) Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres formes de col·laboració, per 
finançar les activitats de l’associació i dels municipis per l’assoliment de les finalitats esmentades en aquest 
article. 
k) Totes aquelles altres activitats destinades a la consecució de la finalitat esmentada en aquest article. 
Article 3. Àmbit territorial 
L’àmbit territorial de l’AMEP és Catalunya. 
Article 4. Domicili social 
El domicili social és el Raval, número 14, 08221 de Terrassa. Per acord de l’Assemblea, el domicili social es 
podrà modificar, i el canvi de domicili serà notificat als membres i al Registre d’Associacions de la Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques. 
Article 5. Durada de l’AMEP 
La duració de l’AMEP serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea o per qualsevol de les 
causes previstes a les lleis. 
TÍTOL II. MEMBRES DE L’AMEP 
Article 6. Membres de ple dret l’AMEP 
1. Poden ser membres de ple dret de l’AMEP els ajuntaments i ens supramunicipals de Catalunya, així com 
altres ens com comercialitzadores elèctriques, cooperatives, universitats, entitats ambientalistes i societat civil 
organitzada, sindicats, i en general organitzacions i entitats, sempre amb personalitat jurídica, alineades amb 
els objectius de l’AMEP i sense ànim de lucre. En queden exclosos explícitament els partits polítics, els ens amb 
ànim de lucre i les seves fundacions. 
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2. Per incorporar-se a l'AMEP com a nou membre, aquest haurà de sol·licitar l'adhesió a la Presidència de 
l'AMEP, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea per a la seva aprovació. La Comissió Executiva 
podrà aprovar inicialment l’ingrés dels nous membres, fent efectiva la seva incorporació a tots els efectes una 
vegada es produeixi l’aprovació o ratificació definitiva a la següent Assemblea. Mentre l’Assemblea no ratifiqui 
la incorporació, els nous membres podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions que es convoquin, 
podran rebre informació sobre les activitats de l’associació i utilitzar els serveis comuns. 
Article 7. Col·laboradors de l’AMEP 
1. De forma excepcional, els ajuntaments o ens supramunicipals que no puguin adquirir la condició de 
membres de ple dret de l’AMEP però manifestin el seu interès en les finalitats i activitats de l’AMEP, podran ser 
entitats col·laboradores d’aquesta. Les entitats col·laborades no necessitaran aportar quotes a l’AMEP, però no 
tindran dret a vot a l’Assemblea ni podran participar als òrgans de govern. 
2. Les persones físiques a títol individual podran figurar com a col·laboradores, amb una quota reduïda però 
sense disposar de vot a l’Assemblea ni poder participar als altres òrgans de govern. El mecanisme per a ser 
col·laboradors serà el mateix que per un membre ordinari. 
Article 8. Drets dels membres 
Són drets dels membres de l’AMEP: 
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea 
b) Elegir i ser elegits per als lloc de representació o per a exercir càrrecs directius 
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’AMEP, d’acord amb les normes legals i 
estatutàries 
e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió Executiva 
f) Rebre informació sobre les activitats de l’AMEP 
g) Utilitzar els serveis comuns que l’AMEP estableixi a la seva disposició en la forma en que col·lectivament es 
determini 
h) Ser informats, un cop convocada l’Assemblea i amb prou antelació, dels assumptes recollits a la convocatòria 
que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació durant la reunió 
i) Assistir a totes les reunions de l’Assemblea i de la Comissió Executiva a les que estigui convocat, mitjançant la 
persona que n’ostenti legalment la seva representació o en qui es delegui 
j) Impugnar els acords de l’Assemblea i de la Comissió Executiva, i proposar l’exercici de l’acció de 
responsabilitat contra els membres d’aquesta comissió. 
Article 9. Deures dels membres 
Són deures dels membres de l’AMEP: 
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’AMEP i complir els acords que adoptin els òrgans de l’AMEP. 
b) Observar els principis bàsics de l’AMEP i les normes establertes en aquests Estatuts. 
c) Contribuir al sosteniment econòmic de l’AMEP satisfent les quotes, ordinàries i extraordinàries, acordades 
per l’Assemblea. 
d) Designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la pròpia entitat, la seva persona representant als òrgans 
de l’AMEP. Un cop designada, haurà de comunicar-ho per escrit a la presidència de l’AMEP. 
e) Assistir a les reunions de l’Assemblea i d’altres òrgans que siguin convocats, llevat de causa justificada que 
caldrà notificar a la Secretaria. En cas de no poder assistir a una reunió de l’Assemblea, podrà delegar el seu 
vot, mitjançant escrit motivat i per aquesta ocasió, a favor d’un altre membre. Un membre de l’Assemblea 
podrà votar per delegació per un màxim de 9 vots, fins a una màxim de 3 membres absents. La delegació de vot 
s’efectuarà expressament i per cada sessió; en cap cas no s’admetrà una delegació genèrica. A les reunions de 
l’Assemblea i d’altres òrgans de govern legalment convocats, hi assistirà sempre la persona designada per 
l’entitat membre. Per a la resta d’actes de l’Associació, podrà assistir-hi la persona o persones que l’entitat 
membre designi. 
Article 10. Pèrdua de la condició de membre 
Es pot perdre de la condició de membre per les següents causes: 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l’AMEP, de la qual es donarà compte a la 
propera Assemblea. 
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b) Per baixa disciplinària, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència de l’interessat i d’acord amb el que 
disposi el reglament de règim intern. 
c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts quatre mesos des del requeriment de pagament de la 
Tresoreria de l’AMEP, llevat que la Comissió Executiva acordi un altre termini de pagament per circumstàncies 
degudament justificades. 
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT 
Article 11. Òrgans de l’AMEP 
L’AMEP es regirà pels òrgans següents: 
a) L’Assemblea General. 
b) La Comissió Executiva. 
c) La Comissió Assessora. 
Article 12. L’Assemblea General 
1. L’Assemblea general està constituïda per la totalitat dels membres de l’AMEP i és l’òrgan sobirà que pot 
deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’AMEP, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i 
controlar l’activitat dels altres òrgans de govern. 
2. Tots els membres de ple dret de l’AMEP tenen veu i vot a l’Assemblea. S’estableix un sistema de vot 
ponderat en funció de la quota anual ordinària satisfeta en cada exercici econòmic per cada membre d’acord 
amb el següent barem: 
 

Quota 
anual 
(€/any) 

0-200 201-500 501-1000 1001- 
2000 
 

2001- 
4000 
 

4001- 
7000 
 

7001- 
10000 
 

10001- 
13000 
 

13000- 
16000 
 

Sup. 
16001 
 

Núm. vots 
assemblea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. El vot ponderat no opera en l’adopció d’acords de caràcter disciplinari, ni en aquelles decisions que puguin 
perjudicar objectivament els interessos d’un col·lectiu de membres. 
4. L’assistència i la participació a les assemblees no serà retribuïda. 
Article 13. Competències de l’Assemblea General 
Seran competències de l’Assemblea General les que s’enumeren a continuació: 
a) L’aprovació dels objectius, dels criteris generals d’actuació i, si n’hi ha, dels plans estratègics. 
b) L’aprovació del pla d’actuació anual, del pressupost anual, l’aprovació de les quotes ordinàries i 
extraordinàries per al sosteniment de l’AMEP, i de la liquidació de comptes i la memòria. 
c) L’aprovació i modificació dels Estatuts. 
d) La dissolució i liquidació de l’AMEP. 
e) L’acord de la transformació, la fusió, l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions i l’escissió de l’AMEP 
amb altres entitats. 
f) L’admissió de nous integrants a l’AMEP i la separació dels seus membres, inclosa la derivada de la baixa 
disciplinària dels associats. 
g) El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Executiva de l’AMEP, i controlar la seva activitat. 
h) L’aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern de l’AMEP i les seves modificacions. 
i) La disposició i alienació de béns i drets de l’AMEP. 
j) La ratificació, previ coneixement dels membres, dels convenis realitzats per la Comissió Executiva amb altres 
entitats públiques o privades i, també, els acords de participació que s’hi puguin establir. 
l) La sol·licitud, si escau, de la declaració d’utilitat pública. 
n) La resolució sobre aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’AMEP, 
així com qualsevol altra decisió que, per llei, li correspongui. 
Article 14. Reunió i convocatòria de l’Assemblea General 
1. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva Presidència, com a mínim dos 
cops a l’any: 
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de l’any següent. 
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i la memòria de 
l’exercici anterior. 
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2. La Presidència, quan ho sol·liciti almenys un 10% del total de vots de l’Assemblea de l’AMEP o bé a petició de 
la Comissió Executiva, ha de convocar l'Assemblea amb caràcter extraordinari. 
L’Assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim de 30 hàbils dies a comptar de la sol·licitud. 
3. Un nombre de vots que representi almenys el 10% del total de vots de l’Assemblea de l’AMEP pot sol·licitar a 
la Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea, que els haurà d’incorporar. Si 
aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la 
recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els membres de 
l’ampliació de l’ordre del dia. 
4. La convocatòria de l’Assemblea ordinària s’ha de comunicar, com a mínim, 15 dies hàbils abans de la data de 
la reunió, per correu electrònic dirigit a tots els membres, o pels mitjans telemàtics vàlids. Per raons d’urgència, 
degudament justificades per la Comissió Executiva, es podrà convocar l’Assemblea extraordinària, amb un 
termini de 10 dies hàbils, com a mínim, abans de la data de celebració d’aquesta. 
5. Com a mínim 5 dies hàbils abans de la data de la reunió, les persones convocades han de tenir a disposició 
l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes per tractar en la reunió. Aquesta 
documentació es pot enviar per via digital. Aquest termini s’haurà de respectar igualment en els casos de 
convocatòria de l’Assemblea extraordinària amb caràcter d’urgència. 
6. Si en l’Assemblea es pretén tractar de l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres de la Comissió 
Executiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària 
de l’Assemblea amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia. 
Article 15. Funcionament de l’Assemblea General 
1. La Presidència i la Secretaria de l’Assemblea correspondran a les persones que ocupin aquests càrrecs a 
l’òrgan de govern. Es funció de la Presidència moderar la reunió i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, 
i de la Secretaria, prendre acta del desenvolupament de la reunió i dels acords adoptats. En cas d’absència de la 
Presidència, l’Assemblea serà presidida per la Vicepresidència o, en el seu defecte, pel vocal de més antiguitat. 
En cas d’absència de la Secretaria, exercirà les seves funcions qui designi la Presidència. 
2. L’Assemblea es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan el nombre de membres presents o 
representats sigui igual o superior a un terç dels membres integrants i que representin, almenys al 30% dels 
vots d’aquest òrgan. En segona convocatòria, es considera vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de 
vots i de membres presents o representats. 
3. Al començament de cada reunió de l'Assemblea cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió anterior. 5 dies 
hàbils abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local 
social. 
4. La persona que ostenti la Secretaria redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ella mateixa i la 
Presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents.  
Article 16. Acords de l’Assemblea General 
1. L’Assemblea pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als Estatuts o a les finalitats de 
l’AMEP. 
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria simple dels seus 
vots presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi ha més vots afirmatius que negatius. 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels vots dels assistents presents o representats per 
prendre els acords relatius a: 
a) L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació anual, dels comptes anuals, de la 
gestió dels òrgans de govern i de les quotes dels membres per al funcionament de l’AMEP. 
b) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, així com la revisió dels 
expedients sancionadors a petició dels afectats. 
4. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’AMEP s’adoptaran en 
sessió extraordinària, convocada amb aquestes finalitats, en la qual estiguin presents o representats més de la 
meitat dels vots. L’aprovació es fa per majoria de dos terços dels vots dels assistents presents o representats. 
5. La votació del acords és a mà alçada, sense perjudici d’altres sistemes de votació. 
Tanmateix, ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels vots presents o representats en la reunió. 
6. El dret de vot es pot exercir per correu o per mitjans telemàtics. 
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7. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’AMEP, no puguin votar un determinat punt de 
l’ordre del dia, no es computen per establir la majoria necessària per adoptar l’acord. 
8. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de l’AMEP, incloent – hi els absents, 
els qui en discrepen, els presents que s’han abstingut de votar, i els col·laboradors. 
Article 17. La Comissió Executiva 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que regeix, administra i representa l’AMEP, 
sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea com a òrgan suprem. 
Els seus membres són escollits per l’Assemblea. 
2. La Comissió Executiva estarà formada per: 
a) Presidència 
b) Vicepresidència 
c) Secretaria 
d) Tresoreria 
e) Un màxim de 5 vocals 
3. Elecció de la Comissió Executiva: 
Per a ser elegible, cal ser membre de ple dret de l’AMEP i tenir capacitat per a exercir els drets socials. El 
procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de candidatures compostes per un màxim de 
9 membres i un mínim de 5. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa 
d’actuació als membres de l’AMEP abans de la data de l’elecció. 
L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als membres, una vegada com a mínim, els 
programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els membres ho autoritzin 
expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el domicili, els telèfons i les adreces 
de correu electrònic dels associats. 
Els membres integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern. 
Un cop constituïda la Comissió Executiva, es distribuiran els càrrecs entre el seus membres, tenint en compte 
que entre els càrrecs de Presidència i Vicepresidència, la paritat de gènere haurà de ser inexcusable. 
4. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per al qual han estat 
escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques. 
5. A la Comissió Executiva cadascuna de les entitats membres designa a la persona que l'ha de representar. 
També hi podrà assistir una persona tècnica per cada una de les entitats membres de la mateixa, amb veu però 
sense vot. En cas de no poder assistir a una reunió de la Comissió per causa de malaltia o impossibilitat 
degudament acreditades, el membre podrà delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat adreçat a la 
Presidència, en favor d’un altre membre de la pròpia Comissió Executiva. Un mateix membre podrà votar per 
delegació per un màxim de 2 membres absents. La Presidència únicament serà delegable en la Vicepresidència. 
6. Els càrrecs són gratuïts, i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació. 
7. Els càrrecs s’exerceixen per un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, amb la limitació 
dels càrrecs de la Presidència i la Secretaria, que no podran ser exercits més de 2 mandats seguits per les 
mateixes persones ni entitats representades. 
Article 18. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a les 
reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’AMEP i de participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. 
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’una bona administració, 
d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’AMEP, actuant sempre en benefici d’aquesta. 
Així mateix, han de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’AMEP, fins i tot després 
d’haver cessat en el càrrec. 
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’AMEP per incompliment de la llei o 
dels Estatuts, o per actes o omissions negligents en l’exercici de les seves funcions. 
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que s’adeqüi a la 
seva activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment cronològic de les operacions i 
elaborar els comptes anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat 
generalment admesos i amb les disposicions que siguin aplicables en cada cas. 
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5. Els membres de la Comissió Executiva cessaran en el càrrec per les causes següents: 
a) Extinció de la persona jurídica a la que representen. 
b) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 
c) Renúncia notificada per escrit. 
d) Baixa com a membre de l’AMEP. 
e) Separació acordada per l’AMEP. 
f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts. 
Tots aquests supòsits de cessament generaran una vacant en la Comissió Executiva fins que no es convoqui la 
propera Assemblea ordinària, en què s’elegirà nou representant per ocupar la vacant, excepte quan es tracti de 
la figura de la Presidència; en aquest cas s’haurà de convocar immediatament una Assemblea extraordinària 
per elegir una nova Presidència. Mentrestant, les funcions de la Presidència recauran en la Vicepresidència. 
Article 19. Competències de la Comissió Executiva 
a) Donar a conèixer l’AMEP i promoure l’adhesió de nous membres de ple dret. 
b) Dirigir i administrar l’AMEP de la manera més àmplia que reconegui la llei per tal de complir les finalitats 
d’aquesta; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea, d’acord amb les normes, instruccions i 
directrius que aquest òrgan estableixi. 
c) Constituir una Comissió Assessora, que podrà dur a termes les funcions que li siguin delegables. 
d) Convocar l'Assemblea i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
e) Lliurar a l’Assemblea els resultats dels debats i dels treballs que s’elaborin en el decurs de les diferents fases 
del desenvolupament de les finalitats i proposar-li l’aprovació d’aquells acords que estiguin dins la seva 
competència. 
f) Elaborar la proposta de pressupost, la liquidació de comptes i la memòria de gestió anual, el pla estratègic, si 
n’hi ha, i el pla d’actuació anual abans de ser presentats a l’Assemblea. 
g) Aprovar tota contractació, incloent-hi la del personal, que pugui tenir l’AMEP, així com la despesa en general, 
dins de les previsions pressupostàries. 
h) Organitzar els serveis tècnics i administratius de l’AMEP, que podran ser assumits per algun membre o 
contractats externament. 
i) Acceptar subvencions de les diferents administracions públiques i donacions de qualsevol tipus. 
j) Gestionar els comptes corrents i llibretes d'estalvis, i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 
k) Acordar els convenis de col·laboració de l’AMEP amb altres entitats, amb ratificació preceptiva posterior de 
l’Assemblea. 
l) Encarregar estudis vinculats amb els fins de l’AMEP, a grups de treball propis (membres de l’Associació) o 
externs. 
m) Proposar a l’Assemblea la defensa legal dels interessos de l’AMEP, sense perjudici de les competències 
atribuïdes a la presidència. 
n) Proposar els acords per a la fixació de la forma i imports de la contribució al sosteniment de l’AMEP per a 
l’aprovació preceptiva posterior de l’Assemblea. 
o) Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus i greus. 
p) En general, adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor funcionament i organització de 
l’AMEP, així com qualsevol altra facultat que li delegui expressament l’Assemblea. 
q) Aprovar inicialment l’ingrés de nous membres a l’Associació a l’espera de la seva ratificació en la propera 
Assemblea General. 
Article 20. Funcionament de la Comissió Executiva 
1. Presideix la Comissió Executiva la Presidència de l’AMEP. 
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la presidència, almenys 
quatre cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per aquesta o a petició d’un terç del 
nombre de membres d’aquell òrgan. Per a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar els seus 
membres amb un mínim de cinc dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la sessió extraordinària només 
seran necessaris un mínim de dos dies hàbils d’antelació. La convocatòria de la sessió extraordinària es 
realitzarà per tractar temes amb caràcter d’urgència, sempre que la presidència ho consideri adient. La  
convocatòria es podrà fer per correu electrònic a la bústia que cada membre hagi notificat a la secretaria amb 
aquesta finalitat, o per mitjans telemàtics. Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb 
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caràcter ordinari com extraordinària, caldrà que hi assisteixi la presidència, la Secretaria, i la meitat més un dels 
membres de la Comissió Executiva. 
3. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels assistents. Els acords presos s’han de 
fer constar en el llibre d’actes i els han de signar la Secretaria i la Presidència de la Comissió Executiva. A l’inici 
de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li 
correspon un vot. 
4. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels membres davant l’Assemblea, sense perjudici 
de puguin ser executats de forma immediata a tots els efectes. 
5. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant videoconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui 
presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la 
circumstància de sessió no presencial. En aquests casos s’ha de garantir la identificació dels assistents a la 
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En 
aquests casos la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la presidència. En les reunions virtuals 
s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència, 
o hagin emès el vot per correu electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de 
contenir l’ordre del dia amb els punts per tractar dia i la documentació amb les propostes d’acord dels punts 
per tractar. 
6. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri de la 
presidència, mitjançant l’emissió del vot per aquells mitjans electrònics vàlids, sempre que quedin garantits els 
drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En 
aquests casos, caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels membres amb dret a vot. 
7. La Comissió Executiva pot delegar alguna de les seves facultats delegables en la Comissió Assessora si 
compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 
8. Els acords de la Comissió Executiva s'han de recollir en una acta, signada per la Secretaria i la Presidència. En 
iniciar-se cada reunió de Comissió Executiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es 
rectifiqui, si és procedent. 
Article 21. Presidència 
Són competències de la Presidència: 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions de l’Assemblea i de la 
Comissió Executiva. 
b) Dirimir o decidir en cas d’empat, fent ús del seu vot de qualitat. 
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’Assemblea i per la Comissió Executiva. 
d) Dirigir els serveis tècnics i administratius de l’AMEP. 
e) Representar legalment l’AMEP. 
f) Signar en nom de l’AMEP els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves finalitats, acordats per la 
Comissió Executiva o l’Assemblea. 
Article 22. Vicepresidència 
Són competències de la Vicepresidència: 
a) Aquelles funcions que la presidència de l’Assemblea li delegui i les que li siguin atribuïdes per l’Assemblea en 
execució dels seus acords. 
b) Substituir la presidència de l’Assemblea en els casos de vacant, absència, impossibilitat i malaltia. 
Article 23. Secretaria i la Tresoreria 
Per facilitar el funcionament de l’AMEP i la vida associativa, la Secretaria actuarà sota la dependència de la 
Presidència i de la Comissió Executiva. Així mateix, exercirà les funcions de Secretaria de l’Assemblea. 
La Secretaria tindrà les competències següents: 
a) Convocatòria, per encàrrec de la presidència, de les sessions de la Comissió Executiva. 
b) Preparació, sota la direcció de la presidència, de l’ordre del dia i la documentació relativa a les reunions de 
l’Assemblea, i aixecar-ne acta. 
c) Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’AMEP, així com aixecar, redactar i signar les actes de 
les reunions de l'Assemblea General i la Comissió Executiva, i portar el registre de socis. 
d) Les altres que li delegui la presidència, d’acord amb les limitacions previstes a la Llei, i que no siguin 
indelegables. 
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En cas de vacant o absència, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un/a vocal de l’AMEP, nomenat 
amb aquesta finalitat per la Presidència. En el termini màxim d’un mes d’haver-se produït la vacant, la Comissió 
Executiva nomenarà entre els seus membres una noca Secretaria a proposta de la Presidència. 
La Tresoreria té com a funció: 
a) La custòdia i el control dels recursos de l'AMEP, així com l'elaboració i presentació del pressupost, el balanç i 
la liquidació de comptes. 
b) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagar les factures aprovades per la Comissió 
Executiva, que han d'ésser visades prèviament per la Presidència, i gestionar el comptes corrents de l’AMEP. 
Article 24. La Comissió Assessora 
1. La Comissió Assessora és l’òrgan de debat i orientació dels debats estratègics de l’AMEP, i podrà realitzar 
aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com definir el contingut de les jornades i cursos que 
endegui l’AMEP. 
2. La Comissió Assessora estarà formada per un mínim de cinc membres nomenats per la Comissió Executiva, 
dos dels quals seran membres a la Comissió Executiva, així com per qualsevol membre o ens col·laborador de 
l’Assemblea. 
3. La Comissió Assessora durà a terme les funcions que li siguin delegades. 
4. En cas que sigui necessari, els assumptes de competència de la Comissió es decideixen per majoria simple. 
5. La durada dels membres de la Comissió Assessora nomenats per la Comissió Executiva serà de quatre anys, i 
la periodicitat de les seves reunions serà de quatre a l’any, una per trimestre, com a mínim. La resta d’aspectes 
concrets del seu funcionament, la determinarà la mateixa Comissió Assessora. L'òrgan de govern pot convocar 
la Comissió Assessora amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho 
sol·liciti un nombre d'associats de dret no inferior al 10%; en aquest cas, la Comissió Assessora s’ha de reunir 
dins el termini de 30 dies a comptar de la sol·licitud. 
6. Totes les activitats de la Comissió Assessora seran públiques i obertes a tots els membres. A més, 
mantindran informada la Comissió Executiva dels seus treballs, necessitaran la seva autorització per contreure 
qualsevol despesa, i presentaran almenys un cop a l’any el contingut de la seva activitat a l’Assemblea. 
7. La Comissió Assessora podrà impulsar la creació i constitució de qualsevol grup de treball, i s’haurà 
d’informar a la Comissió Executiva amb les activitats que es proposen dur a terme.  
Aquesta podrà dotar econòmicament, si cal, els grups de treball, per fer possible l’activitat que desenvolupen. 
TÍTOL IV. Règim econòmic 
Article 25. Patrimoni fundacional 
1. L’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se. 
2. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’article 323-2 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
Article 26. Recursos econòmics 
1. Els ingressos de l’Associació es componen de: 
a) Quotes anuals ordinàries. 
b) Aportacions extraordinàries. 
c) Subvencions, ajuts i donatius. 
d) Rendiments d’activitats, serveis, formacions i publicacions. 
e) Productes del patrimoni. 
f) Altres ingressos de dret públic o privat que es puguin obtenir. 
2. Les quotes mínimes o derrames que hagin d’aportar els membres de l’AMEP per sostenir econòmicament a 
l’AMEP seran determinades per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Executiva. 
3. Les quotes mínimes anuals dels municipis correspondran a una part proporcional de la seva població, amb la 
possibilitat d’establir topalls. En el cas dels ens supramunicipals, per a determinar la quota mínima es 
descomptarà la població d’aquells municipis que ja siguin membres de l’AMEP. 
4. En el cas de la resta de tipologies de membres i de col·laboradors, l’Assemblea aprovarà les quotes mínimes 
a proposta de la Comissió Executiva, segons diferents criteris objectius (per exemple, una quota proporcional a 
la població coberta per les comercialitzadores i cooperatives, una quota fixa per a entitats de la societat civil, o 
una quota fixa reduïda, si s’escau, per a col·laboradors). 
Article 27. Pressupost i comptes anuals 
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1. D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. 
2. El pressupost anual de l’AMEP l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar l’Assemblea. 
3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte de 
constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 
4. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, l’Assemblea General, d’una manera simultània i que 
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Associació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals, en un 
termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici. 
5. En els comptes corrents hi han de figurar les signatures de la Presidència, la Tresoreria i la Secretaria. Per a 
poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de la Tresoreria o de la 
Presidència. 
6. El control en termes de «Contabilitat Nacional» correspondrà a l’administració pública a la que l’Estat li 
assigni l’Associació en la seva consolidació pressupostària. 
TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’AMEP 
Article 28. Dissolució de l’AMEP 
1. L’AMEP es dissol per acord de l’Assemblea convocada de manera extraordinària amb aquesta finalitat, i 
adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l’article 16 d’aquests estatuts. 
L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les causes previstes a l’article 324-4 de la Llei 4/2008. 
2. El procediment de dissolució seguirà allò que disposa l’article 324-5 llei 4/2008, de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
Article 29. Liquidació i destinació del patrimoni 
1. Un cop acordada la dissolució, l’AMEP adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la destinació del béns i 
drets de l’AMEP, com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent. 
La Comissió Executiva farà les funcions de comissió liquidadora, a no ser que l'Assemblea decideixi designar una 
d’específica. 
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’AMEP en el moment de la dissolució s’aplicarà a la 
realització d’activitats vinculades a les finalitats d’aquesta, sense que es pugui distribuir entre els associats o a 
altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre, i sempre segons allò que estableix 
l’article 314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VI. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2021 – 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 1/2021    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada dient que a la partida de 
SERVEIS JURÍDICS no hi ha suficient consignació pressupostària, i que per a poder aprovar un reconeixement 
extrajudicial de crèdit per a procedir al reconeixement de l’obligació i al pagament de dues factures 
presentades per l’advocat Sr. Enric Vicente, amb un import de 40.068 euros, s’ha d’aprovar una modificació de 
crèdit.  
 
Atesa l’existència de despeses, el reconeixement de les quals no pot demorar-se fins al proper exercici, per les 
que no existeix crèdit suficient en el pressupost municipal per a l’any 2021, per la qual cosa aquest Ajuntament 
necessita modificar diverses partides pressupostàries, per tal de poder efectuar el reconeixement previst, 
dotant-les pressupostàriament, ja que la consignació és insuficient en una d’elles, existint consignació suficient 
en altres, podent efectuar transferències de crèdits d’aplicacions del pressupost vigent no compromeses, 
pertanyents a diferents àrees de despesa, segons l’expedient tramitat a l’efecte. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2021, mitjançant transferències de crèdit 
entre partides en el pressupost de l’exercici de 2021, tal i com consta a l’expedient. 
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Segon.- 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. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VII. APROVACIÓ DECLARACIONS D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS, OBRES – CONCESSIÓ BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
Vistes les sol·licituds de concessió de bonificacions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
presentades pel Sr. Jordi Sas Cubells i pel Sr. Julià Prunera Sas, respectivament. 
Atès l’establert a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de construcció d’una 
explotació ramadera bovina d’engreix, ubicada al Paratge Alies, Polígon 6, Parcel·les 180, 181 del terme 
municipal de la Granadella, Expedient: 2019/52 (06.06.01), de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 5 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres vigent. 
Segon.- Concedir al Sr. Jordi Sas Cubells una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres generada per l'admissió de la sol·licitud per les obres de l'Expedient 2019/52 (06.06.01), 
atès que s'ajusta a l'establert a l'article 8.1.d) de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació de la 
bonificació i la seva quantia, ja que les obres s'executen sobre instal·lacions d’explotacions agropecuàries que 
es desenvolupen en sòl no urbanitzable, com a agricultor a títol principal, quedant només obligat a pagar el 
50% per aquest concepte. 
Tercer.- Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de construcció d’una 
explotació ramadera avícola, ubicada al Paratge Masos d’En Vidal, Polígon 14, Parcel·les 71, 72, i 224 del terme 
municipal de la Granadella, Expedient: 2020/14 (06.06.01), de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 5 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres vigent. 
Quart.- Concedir a PRUMAT 2020, SL una bonificació del 75% sobre la quota de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres generada per l'admissió de la sol·licitud per les obres de l'Expedient 2020/14 (06.06.01), 
atès que s'ajusta a l'establert a l'article 8.1.d) de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació de la 
bonificació i la seva quantia, ja que les obres s'executen sobre instal·lacions d’explotacions agropecuàries que 
es desenvolupen en sòl no urbanitzable, com a jove agricultor, quedant només obligat a pagar el 25% per 
aquest concepte. 

   
El senyor Carlos Gibert pregunta si l’explotació del senyor Julià Prunera està construïda. 
La secretària demana intervenir per a respondre que no.  
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
INCLUSIÓ PUNT D’URGÈNCIA  
La senyora alcaldessa exposa que es proposa la inclusió d’un punt d’urgència no previst inicialment, inclusió 
que ve motivada perquè s’ha descarregat després de la convocatòria de la sessió plenària d’avui la moció 
presentada pel Grup Independents per la Granadella, l’aprovació del qual es considera convenient sotmetre a 
la consideració dels regidors i regidores en aquesta sessió plenària. Per això, atès el que preveuen els articles 
521 del RDL. 781/1986, de 18 d’abril, i 83 i 91 del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa sotmet a la 
consideració de la Corporació la declaració d’urgència per al tractament d’assumptes que no figuren inclosos 
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en l’ordre del dia d’aquesta sessió.  
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que cal que consti a l’acta que aquesta moció es va presentar en temps i 
forma. 
La senyora alcaldessa exposa que creu que ha quedat clar abans però que ho pot tornar a explicar, i que es va 
trucar a la regidora Mònica Duaigües i se li va explicar el que havia passat perquè no tingues dubte que la 
moció es presentaria al Ple d’avui.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que el col·lectiu també ha estat degudament informat.   
La senyora alcaldessa exposa que la regidora Mònica Duaigües també forma part del col·lectiu. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que ho diu perquè la regidora Mònica Duaigües pot representar les dues 
parts, i s’ha parlat de grup polític.    
 
S’aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació declarar urgent i tractar en aquesta 
sessió el següent punt de l’ordre del dia: 
 
VIII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) PER GARANTIR EL DRET A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS A LA 
XARXA DE SERVEIS PÚBLICS DE SALUT DE CATALUNYA     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Ara fa 84 anys, el 25 de desembre del 1936, es va aprovar un decret de la Generalitat de Catalunya que es pot 
considerar pioner. El decret, que es va publicar el 9 de gener del 1937, convertia Catalunya en el cinquè país del 
món a protegir el dret a l'avortament. Ho feia, a més, afegint uns supòsits molt progressistes, com ara la 
maternitat conscientment no desitjada o factors d'ordre emocional. Cal fer notar que en aquells moments es 
podia avortar a tres centres hospitalaris de Barcelona: l'Hospital General de Catalunya (el de Sant Pau), a 
l'Hospital Clínic i a l'hospital Cardenal. Però també a municipis com: Lleida, Girona, Puig Alt de Ter (Sant Joan de 
les Abadesses), Badalona, Berga, Granollers, Reus, Igualada, Olot, Vic i Vilafranca. A més a més, una ampliació 
posterior del decret especificava que cap ginecòleg d'aquests hospitals es podia negar a fer la intervenció. 
La fi de la guerra i la instauració del govern franquista va suposar la derrota, però, sense pal·liatius de totes les 
esperances dipositades en la República. Esperances que per al moviment feminista es desfeien de cop un 2 de 
febrer de 1941, amb la il·legalització de l'avortament per part de la dictadura franquista. A partir dels anys 60 i 
fins la dècada dels 80, les dones catalanes havien de sortir del seu país i de l'Estat Espanyol per avortar. 
L'any 1985 es va poder tornar a avortar legalment, amb l'aprovació de la Llei Orgànica 9/1985, coneguda com la 
llei dels tres supòsits: el terapèutic, el criminològic i l'eugenèsic. Aquesta llei, però, era menys progressista que 
la republicana. 
L'any 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 2/2010, que, a més d'ampliar els supòsits, permetia a les dones de 16 i 
17 anys avortar sense el consentiment familiar. Cinc anys més tard, la Llei Orgànica 11/2015 del govern Rajoy 
suposava de nou un pas enrere, suprimia aquest últim punt i requeria a les menors d'edat de 16 i 17 anys un 
permís patern per avortar. 
A dia d'avui, onze anys després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la xarxa de serveis públics de salut de 
Catalunya continua externalitzant l'avortament voluntari a empreses privades i negant a moltes dones la 
possibilitat d'avortar als seus propis territoris. En especial, trobem grans desigualtats dins dels territoris rurals. 
A les regions sanitàries de Lleida i Pirineus la interrupció voluntària de l'embaràs mitjançant el mètode 
farmacològic es fa només a l'HUAV (Lleida ciutat), i als CAP de Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i Borges Blanques. 
En cap centre sanitari públic ni privat d'aquestes regions sanitàries es pot accedir a l'avortament quirúrgic 
perquè no s'ofereix enlloc. Les dones dels Pirineus es veuen obligades a fer un llarg trajecte per 
exercir el seu dret a l'avortament. 
Darrerament, les forces polítiques al cap del Departament de Salut han justificat i apostat pel fet de recórrer a 
la sanitat privada per dur a terme les intervencions quirúrgiques lligades a les demandes d'avortament 
voluntari, tot assenyalant la manca d'inversions en el sistema de salut públic estatal o escudant-se en la 
problemàtica de l'objecció de consciència. 
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A més de complir i fer complir la llei, el sistema públic de salut ha de blindar-se davant els interessos de 
l'Església i dels lobbys sanitaris privats, evitant-ne qualsevol interferència en les decisions relacionades amb els 
nostres drets sexuals i reproductius. 
ACORDS 
Atès que les demandes del moviment feminista superen les propostes de qualsevol partit polític en el poder i 
evidentment també, de les institucions actuals, i davant de la necessitat d'una resposta política que garanteixi 
el compliment total de la llei, la Xarxa Feminista de Ponent-Pirineus ha fet arribar aquesta moció al Ple de 
l'Ajuntament de la Granadella, el qual: 
1. Expressa la seva voluntat de vetllar pel dret a l'avortament i de respectar la voluntat de les dones del seu 
territori. 
2. Reivindica que: 

 Les dones de Ponent-Pirineus que decideixin avortar ho han de poder fer de manera gratuïta, al seu 
hospital de referència, sense haver de desplaçar-se a un altra comarca o demarcació. 

 El dret a l'avortament públic i gratuït és un senyal de progrés democràtic que cal preservar i garantir, 
protegint-lo dels mandats religiosos o dels interessos de les corporacions econòmiques que en volen 
treure  benefici. 

3. Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar i posar els recursos necessaris per tal que la interrupció voluntària de l'embaràs, en tots els supòsits 
que marca la llei, sigui possible tant a la demarcació de Lleida i Pirineus com a la resta de la xarxa hospitalària i 
de salut pública de Catalunya. 
2. No motivar la derivació dels avortaments voluntaris a centres sanitaris privats per falta de recursos propis o 
per l'objecció de consciència de metges i metgesses de la xarxa de serveis de salut pública de Catalunya. 
3. Garantir que les dones que decideixen avortar no hagin de passar per situacions denigrants com per 
exemple: llargues entrevistes on es prometen ajudes econòmiques, pressions moralistes o xantatges 
emocionals. 
4. Instar al govern de l'Estat perquè s'elimini de la Llei orgànica 2/2010 el requisit del permís parental per les 
dones de 16 i 17 anys que desitgin interrompre l'embaràs. 
5. Instar al govern de l'Estat a fer una revisió a fons de la Llei Orgànica 2/2010, prioritzant els Drets Sexuals i 
Reproductius (DSIR) i vetllant pel seu respecte real i total. 
 
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. PRECS I PREGUNTES 
No es formulen precs ni preguntes. 
      
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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