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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 4 DE JUNY DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 7/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 04/06/2021 
Horari: de 17,13 a 17,34 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.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors 
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
IV.- Aprovació inicial expedients de modificació de crèdits del pressupost de 2020: 
        IV.I.-  Transferències de Crèdit 3/2020 
        IV.II.- Suplement de Crèdit 4/2020   
V.- Aprovació designació representant Ajuntament comissió selecció – convocatòria processos selectius per a 
seleccionar director/directora centres educatius 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. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 22 d’abril de 2021, i l’esborrany de la sessió ordinària, de 
data 7 de maig de 2021, es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, i són aprovats per unanimitat dels assistents que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació, en els seus termes. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que s’ha parlat amb l’advocat Enric Vicente perquè comenci a fer la redacció de la 
concessió i arrendament dels béns municipals afectes a parcs eòlics que, si recorden, n’han parlat algun dia al Ple. 
Ja s’han iniciat la tramitació dels expedients, que es tramiten seguint l’assessorament que ens ha donat l’advocat. 
S’està a punt d’informar a les empreses. Ho revisarem i si ho trobem tot d’acord, ho tirarem endavant.  
La senyora alcaldessa també informa que ahir, dijous, vam tenir una reunió amb la Direcció de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs per anar a veure, com ja vam comentar un altre dia, el llegat del nostre il·lustre vilatà Emili Pujol. Vam 
veure tot el llegat que havia deixat, que també hi ha un xic de mobiliari. A la reunió van assistir representants de 
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ASPROS, que també tenen alguna part de llegat i, entre tots, vam acordar iniciar els tràmits perquè aquest llegat 
vingui al nostre poble. Si tot va com ha d’anar, el llegat s’ubicarà a una sala annexa a la Biblioteca, que porta el nom 
de Emili Pujol. El Consell Comarcal de les Garrigues ens ha donat un cop de ma, la ubicació l’hem anat a mirar vàries 
persones i creiem que és el lloc més adequat.       
La senyora alcaldessa segueix informant que el dissabte passat vam tenir jornada de portes obertes a l’Alberg, que 
ja hem acabat la segona fase i estem tramitant tots els papers per a poder-lo posar en marxa. Pensem que cap a 
mig estiu ja es podrà obrir. S’inclourà a la xarxa d’Albergs de la Generalitat. Durant la jornada va rebre força visites.      
La senyora alcaldessa continua informant que fa dies que estem treballant per a fer un acte recordatori de totes les 
persones que ens han deixat durant la pandèmia, també estem fent un monòlit recordatori, que hem ubicat a la 
Bassa Novella, estem adequant el seu entorn i serà en record de totes aquestes persones. Si no hi ha res de nou, 
aquesta setmana es podrà anunciar que aquest acte el celebrarem diumenge de la setmana vinent. Ja informarem 
de l’hora. 
La senyora alcaldessa informa que, si recorden, va haver-hi uns incidents, fa un parell de mesos enrere, sobre una 
persona d’aquí del municipi, que era propietària d’uns gossos, els quals tenia en molt males condicions, i es van 
iniciar els tràmits oportuns per part de l’Ajuntament, com ja es va dir. Unes persones de Barcelona van convocar 
una manifestació, sobretot també de cara a la Llei que s’està tramitant dels animals, i van venir al municipi a 
manifestar-se.        
La senyora alcaldessa també informa que s’ha adjudicat la concessió del bar de les piscines, que es van rebre dues 
propostes i que segons les bases de la concessió la proposta adjudicatària tenia més puntuació. Sabem que ha 
arribat a l’Ajuntament una petició del grup de joves per a refer les bases, que ja fa molts anys que son les mateixes 
que s’utilitzen, i els hem respost que agafem la seva proposta per a treballar-la conjuntament.  
La senyora alcaldessa finalitza informant d’un fet que ja tenim a sobre, que tindrà lloc demà mateix, i que serà la 
sortida i l’arribada al nostre poble de la Cursa Garrigues Bike, organitzada pel Club Ciclista de Castelldans en 
col·laboració amb el Club Ciclista de la Granadella. La primera cursa és de 130 kilòmetres, que sortirà a les 8 del 
matí, i és puntuable pel Campionat de Catalunya. Després hi ha dues curses més. Pensem que sobre les 9 del matí 
ja hauran sortit les dues curses. Tenim molts voluntaris que ens ajuden. Aquesta tarda també estem muntant 
bosses i adequant tot el camp de futbol, perquè pugui aparcar la gent que vindrà. Avui ja han arribat algunes 
caravanes i autocaravanes. I des d’aquí vull fer un agraïment a tothom que ha col·laborat en fer aquest 
esdeveniment.         
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 39/2021, resolució delegació celebració de matrimoni.  

 Decret 40/2021, resolució aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 Decret 41/2021, 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 42/2021, resolució adjudicació contractació obres de millora del Camí de la Serra dels Llagossets i 
del Camí dels Masos al terme municipal de la Granadella (Les Garrigues).  

 Decret 43/2021, resolució aprovació modificació de crèdit – Incorporació de romanent de crèdit.   

 Decret 44/2021, resolució aprovació del padró corresponent a la taxa de subministrament d’aigua del 4t 
trimestre de 2020.  

 Decret 45/2021, resolució contractació serveis d'assessorament jurídic per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament de béns patrimonials municipals afectes a parcs eòlics, així com per a la concessió demanial 
sobre béns demanials afectes també a parcs eòlics.  

 Decret 46/2021, resolució aprovació modificació de crèdit – Incorporació de romanent de crèdit.   

 Decret 47/2021, resolució concessió subvencions en matèries educatives, ajuts per l’adquisició de llibres de 
text d’educació infantil segon cicle, primària i secundària obligatòria en centres escolars públics del municipi.   

 Decret 48/2021, resolució contractació servei de taquilla, neteja i bar al recinte de les piscines municipals – 
estiu 2021.  

 Decret 49/2021, resolució adjudicació contractació serveis d'assessorament jurídic per a l’adjudicació del 
contracte d’arrendament de béns patrimonials municipals afectes a parcs eòlics, així com per a la concessió 
demanial sobre béns demanials afectes també a parcs eòlics.  
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 Decret 50/2021, resolució concessió ajut rehabilitació façana - carrer Doctor Galceran, 27 de la Granadella.  

 Decret 51/2021, resolució contractació obres de rehabilitació i restauració dels cossos superiors de 
coronació del campanar i rehabilitació parcial d’interiors de l’Església de Santa Maria de Gràcia de la 
Granadella. Les Garrigues. Lleida.  

 Decret 52/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2020: 

IV.I.- TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 3/2020   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
Atesa l’existència de despeses, que no poden demorar-se fins al proper exercici, per les que no existeix crèdit 
suficient en el pressupost municipal per a l’any 2020, per la qual cosa aquest Ajuntament necessita modificar 
diverses partides pressupostàries, dotant-les pressupostàriament, ja que la consignació és insuficient, 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 3/2020, mitjançant transferències de crèdit 
entre partides en el pressupost de l’exercici de 2020, tal i com consta a l’expedient. 
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 dels assistents, que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 

IV.II.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2020   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

       
Atesa l’existència de despeses, que no poden demorar-se fins al proper exercici, per les que no existeix crèdit 
suficient en el pressupost municipal per a l’any 2020, per la qual cosa aquest Ajuntament necessita modificar 
diverses partides pressupostàries, dotant-les pressupostàriament, ja que la consignació és insuficient, i donat 
que es pot efectuar una modificació de crèdit, mitjançant suplement de crèdit, amb càrrec a majors ingressos 
rebuts, 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 4/2020, mitjançant suplement de crèdit en el 
pressupost de l’exercici de 2020, tal i com consta a l’expedient. 
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 dels assistents, que són sis dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. APROVACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT COMISSIÓ SELECCIÓ – CONVOCATÒRIA 
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PROCESSOS SELECTIUS PER A SELECCIONAR DIRECTOR/DIRECTORA CENTRES EDUCATIUS DE LA GRANADELLA      
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Atesa la necessitat de designar representant d’aquest Ajuntament per a formar part de la comissió de selecció, 
quan aquesta es constitueixi, derivada de la convocatòria de processos selectius per a seleccionar el director o 
la directora dels centres educatius de la Granadella dependents del Departament d’Educació.    
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar designar la Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, regidora d’ensenyament de l’Ajuntament 
de la Granadella, com a representant d’aquest Ajuntament de la Granadella per a formar part de la comissió de 
selecció, quan aquesta es constitueixi, derivada de la convocatòria de processos selectius per a seleccionar el 
director o la directora dels centres educatius de la Granadella dependents del Departament d’Educació. 
Segon.- Comunicar aquesta designació al Director dels Serveis Territorials d’Educació, quan per part d’aquests 
Serveis Territorials es faci el corresponent requeriment instant la comunicació del representant de 
l’Ajuntament de la Granadella designat per a formar part de la comissió de selecció, derivada de la 
convocatòria de processos selectius per a seleccionar el director o la directora dels centres educatius de la 
Granadella dependents del Departament d’Educació. 
 
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 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si el camí que s’arranja, mitjançant àrids reciclats, és el Camí de la Serra 
dels Llagossets i Masos i quants kilòmetres es fan. 
El senyor Mario Flix respon que sí i que l’arranjament és de Coll de Montés fins a sortir a lo de l’Andreu, i 
continua a sortir a la Pista de Llardecans. En el lloc que hi havia unes oliveres, i s’havia de fer una ziga-zaga, han 
trasplantat aquestes oliveres per les vores, per a fer el camí més transitable. Es fan uns 4 kilòmetres i mig.  
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si de camí principal se’n farà algun.  
El senyor Mario Flix respon que sí, que se’n farà algun. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que de camins principals, enguany, no se n’ha resseguit gaires. 
El senyor Mario Flix exposa que els camins principals quasi són els que utilitzen els dels aerogeneradors. El 
Camí dels Masos estava força be, perquè s’havia fet pel tema del reciclatge, fa 1-2 anys, i el Camí del Coll de 
Montés cap baix, en faltava només un tros; el Camí de Mas de Martí i el Camí de les Fonts es van resseguir, i 
també el camí que va als dipòsits, i les baixades de l’abocador. 
La senyora alcaldessa manifesta que si es creu que hi ha algun camí que està més malament i que és el primer 
que s’hauria de fer, pot dir-ho per tenir-ho en compte.  
El senyor Josep Maria Vilalta respon que s’hauria de fer la Pista de Llardecans i el Camí del Pla de Serres, que 
tenen molt trànsit.          
El senyor Mario Flix exposa que per a l’arranjament de la Pista de Llardecans, avui l’empresa havia d’enviar el 
pressupost. 
La senyora alcaldessa manifesta que fa dies que anem darrera de l’empresa perquè vinguin, hem demanat el 
pressupost i estem per fer-la, però el pressupost avui encara no l’he vist. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que respecte a la Pista, tant a l’Ajuntament de la Granadella com a tots els 
ajuntaments, al seu moment, els hi van dir: aquí teniu les pistes. No és una solució anar ficant parxes cada any, 
i vam demanar un pressupost per a reesfaltar-la, que s’apropava a 90.000 euros. El que és insuportable, per als 
ajuntaments, és que els ens supramunicipals que se n’haurien de fer càrrec diguin: senyors ajuntaments petits, 
com que no en teniu prou, teniu les pistes. Per la Pista de Llardecans hi passen autocars, cap a l’Institut, tot 
tipus de trànsit, gent que va a treballar. Evidentment, aquesta Pista s’ha d’arranjar, això no ho discuteix ningú. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que com la Pista és municipal, la reparació ha d’anar a càrrec de 
l’Ajuntament. Aquests darrers anys es feia un repàs cada any, que costava 5.000 – 6.000 euros, fins a 90.000 
euros es tenen diners per a 10 anys.  
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El senyor Mario Flix exposa que ara el problema que hi ha és que la Pista està molt més gastada, i que en alguns 
trams s’haurien de fer les dues capes. La reparació d’aquest any pot valer 25.000 – 30.000 euros, que son molts 
diners per a un Ajuntament petit com aquest.       
La senyora alcaldessa afegeix que en algun Ple ja havia dit que tots els ajuntaments de la zona que compartim 
pistes: la Pista de Bellaguarda als Torms, la Pista de Llardecans, hem anat a la Diputació a demanar ajut.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que la Diputació els altres anys concedia un ajut d’uns 7.000 euros per 
Ajuntament. Ara han concedit més de 30.000 euros, si amb 7.000 euros es feia un repàs, amb 30.000 euros 
també s’ha de fer un repàs. 
La senyora alcaldessa exposa que per a les Pistes que nosaltres utilitzem, com si fossin carreteres perquè hi 
passa tothom, tots els pobles del voltant hem anat a reclamar a la Diputació, no un ajut puntual d’una sèrie de 
diners, que encara n’has d’afegir, sinó que se’n responsabilitzin ells, perquè hi passen serveis essencials. Estem 
batallant en aquest sentit, ens escolten, però no ens fan cas.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que aquesta és una altra lluita, i que mentre hi ha aquesta altra lluita, 
les Pistes no es poden deixar abandonades. 
La senyora alcaldessa exposa que no l’ha deixem abandonada, que ja s’ha arranjat.  
La senyora Ester Pons afegeix que quan vam entrar a l’Ajuntament, la Pista estava molt malament i la vam 
arranjar. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que d’aquí ve el demanar un pressupost per a reesfaltar la Pista, pel mal 
estat que hi havia. 
La senyora alcaldessa exposa que vam demanar un pressupost per a reesfaltar la Pista, que va pujar prop de 
90.000 euros i tant Llardecans com nosaltres vam dir que no ho podíem assumir, aleshores vam fer un 
arranjament, conjuntament amb Llardecans, i ara es farà un altre arranjament, però estem pendents que arribi 
el pressupost d’aquest arranjament. També cal tenir en compte que el nostre terme és el més gran, i no està en 
proporció l’ajut que rebem per als camins amb el cost de l’arranjament dels camins que tenim. Costa molts 
diners arranjar els camins. Però com sempre he dit i repeteixo, si es creu que hi ha una zona que està molt 
malament es diu i aleshores es va allí. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que s’ha d’intentar arranjar els camins principals, ja que al ser curt el 
pressupost, així es pot beneficiar més gent. El que no veig lògic és que s’arrangi un camí per on hi passa 2 ó 3 
veïns, és clar que tots els veïns del poble son veïns iguals, però això és el mateix que amb l’escombrar els 
carrers: abans no s’escombraven els carres i els camins per on passejaven 1 o 2 veïns se’ls arreglaven aquests 
veïns. 
La senyora Ester Pons exposa que s’han d’arranjar els camins principals i els camins petits, s’han de fer de tots 
perquè tothom hi te dret, i un camí per on hi passa 2 veïns no es desgastarà tant sovint com un camí principal. 
Ara feia molt temps que no s’arranjaven alguns camins petits i el regidor Mario Flix, que passa més pels camins 
i veu com estan, ha triat alguns camins petits i ha triat alguns camins principals, per arranjar, i es van arranjant 
equitativament, els petits i els principals. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que algun veí havia reclamat que, fins i tot, s’havia esborrat el camí. L’estat 
més greu és el de la Pista, d’això en som conscients, i fa mes d’un mes que tenim sol·licitat un pressupost per a 
reparar-la. Personalment, hi passo de dues a tres vegades a la setmana, per anar al futbol, i més d’un dia penso 
que punxaré una roda, si ve un vehicle per l’altre carril i no pots esquivar el clot, encara que vagis poc a poc.    
El senyor Mario Flix manifesta que l’any passat vam arranjar camins principals.                     
La senyora alcaldessa exposa que si per part d’algú es veu algun camí en què no s’hi ha pensat, es diu, i s’hi 
acudeix.   
 
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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