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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 7 DE MAIG DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 6/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 07/05/2021 
Horari: de 17,03 a 17,19 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  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
Excusa la seva assistència el Sr. Carlos Gibert Bernaus.  
  
 
Ordre del dia: 
 
I.- Informes d’Alcaldia 
II.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
III.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis 
del braç elevador i altra maquinària  
IV.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
V.- Aprovació del Pla Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN) de la Granadella  
VI.- 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. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que estan començant a redactar una proposta d’ajuts per a fomentar la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques d’autoconsum als edificis del municipi.   
La senyora alcaldessa segueix informant que han tingut una reunió amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a la que hi va 
assistir la regidora Atzara Noguera, per a poder digitalitzar el llegat de Emili Pujol, que el tenen en aquest Institut, i 
estan tenint-hi converses per a poder portar-n’hi part al municipi, estan parlant i mirant a veure com es pot fer.     
La senyora alcaldessa continua informant que a finals d’aquest mes de maig es farà una jornada de portes obertes 
de l’Alberg, que creu que ja ho havia comentat dies endarrere, i del gimnàs.     
La senyora alcaldessa finalitza informant que en el darrer Ple va haver-hi una mica de discòrdia sobre el sistema de 
recollida porta a porta, i en el primer full de la Memòria de tramitació del Projecte i posa, i llegeix: Memòria per a la 
tramitació de la Resolució núm... que és l’ajut de Territori i Sostenibilitat de l’Agència de Residus per al municipi de 
la Granadella, per a la implantació d’un sistema de pagament per generació. Només ho llegeix perquè quedi aclarit 
que veritablement l’ajut era per a la implantació del sistema de recollida porta a porta.        
 
II. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
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A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 33/2021, resolució revocació resolució gossos.  

 Decret 34/2021, resolució contractació actuació de millora del Camí de la Serra dels Llagossets i del Camí 
dels Masos al terme municipal de la Granadella (Les Garrigues).  

 Decret 35/2021, resolució llicència inici activitat de l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  de CENTRE 
D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA, ubicada al carrer la Pobla, 74 de la Granadella.  

 Decret 36/2021, resolució concessió llicència obres per a substituir la porta d’entrada, adequació del llindar, 
brancals i paviment de l’immoble situat al carrer La Pobla, 13 de la Granadella.  

 Decret 37/2021, resolució aprovació Projecte basic i executiu d’obres i d’activitat per a la urbanització i 
instal·lació d’una pista de pàdel.  

 Decret 38/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
III. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL BRAÇ ELEVADOR I ALTRA MAQUINÀRIA    
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Per Providència de l’alcaldia de 26 d’abril de 2021 s’ha acordat iniciar l’expedient d’aprovació de modificació 
d’Ordenances Fiscals. 
El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text refós esmentat estableix que les ordenances fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Per tot això, 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels tributs que a continuació 
es relacionen: 
O. F. núm. 26, reguladora del preu públic per la prestació de serveis del braç elevador i altra maquinària 
Segon.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en l’acord anterior, 
continuaran vigents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.  
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text 
complet de la modificació de l’Ordenança Fiscal durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
Durant el període d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat. 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el període 
d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre de la modificació de l’Ordenança. 

 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IV. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS      
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
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D’acord amb els antecedents que consten a l’expedient, s’han rebut diverses factures corresponents a 
anualitats anteriors, segons el detall que consta en el mateix.  
Vist el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d'hisendes locals i 
el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural 
i a ell s'imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix. Essent les despeses incloses en aquest 
expedient corresponen a anualitats anteriors, per la qual cosa es vulnera el principi de temporalitat dels 
crèdits.  
Atès que en virtut de l'establert en els articles 173.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, 
viciant de nul·litat de ple dret les resolucions i actes administratius que infringeixin l'expressada norma, sense 
perjudici de la responsabilitat al fet que pertoqui.  
Atès que, no obstant l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicades en cap aplicació 
pressupostària en l’exercici en el qual haguessin de ser descomptades, s’ha de procedir al reconeixement 
extrajudicial de crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no 
ho haguessin estat en aquell al que corresponien.  
Atès que s'han realitzat una sèrie de serveis per diferents proveïdors, tal i com consta a l’expedient tramitat, 
sense haver-se fiscalitzat prèviament els actes que donen lloc al reconeixement de les obligacions derivades de 
tals prestacions i, per això, prescindint del procediment legalment establert. 
Atès que les factures emeses en legal forma originen una obligació legal de procedir al seu pagament, doncs en 
cas contrari s'originaria un enriquiment injust per a l'Administració. 
Atès que al vigent pressupost de l'exercici s'ha consignat el crèdit suficient i adequat per poder reconèixer les 
obligacions que donen lloc a la tramitació del present expedient. 
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament.   
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits expressats sens perjudici de l’exigència de les corresponents 
responsabilitats per dur a terme la realització de despesa sense crèdit a la corresponent aplicació 
pressupostària 
Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament de la Granadella de l’exercici 2021 els crèdits, per un 
import de 63.888,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària que tot seguit es detalla: 

Exercici Concepte Aplicació 
pressupostària de 
l’exercici vigent 

2020 Honoraris finals recurs 
contenciós administratiu 
511/2013, Apel·lació 
171/2017 i 88/2019 

920-226 04 

2020 Honoraris per recurs 
d’Apel·lació 88/2019 

920-226 04 
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2020 Honoraris corresponents 
al 31,64% meritats per la 
intervenció en la oposició 
al recurs de cassació 
interposat per l'entitat 
Tarraco Eòlica davant el 
Tribunal Suprem contra la 
sentència Num. 3581 de 9 
de setembre de 2020 de 
la secció primera de la 
Sala del Contenciós 
Administratiu de Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya per la qual 
estima el recurs 
d’apel·lació interposat 
per l'Ajuntament de la 
Granadella contra la 
sentència 70/17 de 31 de 
març de 2017 del Jutjat 
Contenciós Administratiu 
Número 1 de Lleida. 

920-226 04 

Tercer.- Que es procedeixi a la seva comptabilització en l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA NUCLEAR (PAMEN) DE LA GRANADELLA     
La senyora Ester Pons fa una explicació de la proposta presentada dient que tenim diferents Plans 
d’Emergència que la Llei obliga a tenir, com és el DUPROCIM. El Pla Municipal d’Emergència Nuclear era l’únic 
que no estava fet, se’ns aplicava en general, però se’ns venia reclamant. Quan ho vam detectar ens vam posar 
en contacte amb la Subdelegació del Govern a Tarragona, perquè la Central pertany a Tarragona, i ens van dir 
que l’havíem de fer. Vam entregar el Pla redactat al desembre de l’any passat, el qual havia de passar per la 
Junta, que es reuneix tres vegades l’any. La reunió havia de ser al mes de març de l’any passat, però amb tot el 
tema de l’emergència sanitària, no ha passat fins aquest mes d’abril. Va estar sotmès a exposició pública a la 
Subdelegació, per si hi havia alguna al·legació d’algun poble veí, o de la mateixa Central, però no se n’hi va 
presentar cap, i ara correspon aprovar-lo pel Ple, per a tenir aprovat aquest Pla i, en cas d’emergència, que 
tinguin el contacte directe de l’Ajuntament. Ens vam queixar, i això ho dic perquè va sortir fa 2 anys, justament 
passat l’incendi, que ens vam queixar molts pobles de la Ribera, que la manera de contactar amb els 
ajuntaments és via fax, segons el Pla, i també ens vam queixar dins al Pla però, de moment, no s’ha modificat, 
la Subdelegació del Govern no ho modifica, llavors la notificació és via fax. El que sí que vam fer, tot i no estar 
aprovat el Pla, quan el vam fer arribar a la Subdelegació del Govern, des d’aquell moment, encara que no 
estigués aprovat, vam donar un mail de l’Ajuntament, i ara sí que ens arriben informacions de la Central, però 
no hi ha res més. Totes les notificacions importants, en teoria, han d’arribar per fax.     
La senyora alcaldessa exposa que ens vam queixar perquè, en conjunt, tot el Pla d’Emergència Nuclear està 
molt obsolet, no només la comunicació per fax, sinó que no es fa efectiu res del que es contempla al Pla 
d’Emergència Nuclear, ens vam anar a queixar, vam tenir una reunió presencial amb el Defensor del Poble a 
Barcelona, però després ja va venir la pandèmia.                      
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La senyora Atzara Noguera manifesta que aquí a l’Ajuntament de fax no en tenim. 
La senyora Ester Pons exposa que sí que n’hi ha un, i que abans n’hi havia.  
La secretària demana intervenir per a dir que segons ella sap, el fax no funciona, abans sí que n’hi havia. El que 
succeïa era que moltes vegades no eren compatibles les trameses per fax, entre un sistema i un altre, i ens 
havíem trobat, per exemple, que enviaven notificacions del Jutjat, per fax, i no arribaven.    
La senyora Ester Pons exposa que per això ens vam queixar tants ajuntaments, la seva obligació, dins el Pla, és 
que la notificació arribi per fax, evidentment, envien coses per correu electrònic. Al Pla vam posar que la 
notificació volíem que ens arribés per correu electrònic.        
La senyora Atzara Noguera manifesta que recorda que quan s’havia d’enviar algun fax, s’havia d’anar a 
l’Ajuntament de Bellaguarda. 
La senyora alcaldessa exposa que està solventat, però que al Pla hi posa que la comunicació ha de ser per fax, i 
això trobem que és obsolet i, com això, moltes altres coses. En aquest moment, si sona l’alarma has de 
començar a llegir a veure que s’ha de fer, i per això ens vam anar a queixar molts ajuntaments.     
 
Vist el Pla Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN) de la Granadella. 
Atès l’establert a la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil, al Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, 
pel qual s’aprova la norma bàsica de protecció civil, i a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el Pla Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN) de la Granadella. 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Protecció Civil de la Subdelegació del Govern a Tarragona. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VI. 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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