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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 22 D’ABRIL DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 5/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 22/04/2021 
Horari: de 17,26 a 18,44 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 esborrany acta sessió anterior 
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
IV.- Aprovació convocatòria per a la concessió de subvencions per a la reactivació de comerços i serveis locals  
V.- Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2021 – Transferències de Crèdit 
2/2021 
VI.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble (UFP –  JxCAT - JUNTS) per exigir la 
derogació de la ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d’implantació dels ensenyaments de 
primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals   
VII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal d’Units Fem Poble (UFP –  JxCAT - JUNTS) per les gelades 
de la fruita de 2021 a la Granadella    
VIII.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal (IxG-
AM) de suport a l’amnistia   
IX.- Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Granadella i La Sènia Cable, S.L. en 
col·laboració amb E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L. per al compartiment de l’espai municipal necessari 
per allotjar els equips tipus capçalera i antena principal.       
X.- Precs i preguntes  

 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple ordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer punt de 
l’ordre del dia. 
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 5 de març de 2021, es dona per llegit de conformitat amb el 
què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, i és aprovat per unanimitat del nombre legal de 
membres de la Corporació, en els seus termes. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
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La senyora alcaldessa informa que, potser han vist que hi ha hagut algun enrenou amb el tema dels gossos. El 
dissabte vam veure que els animals no estaven cuidats adequadament, ens vam fer càrrec de portar-los al 
veterinari i a una protectora i es va avisar als Agents forestals perquè vinguessin a veure la situació. Tot seguit vaig 
fer un Decret derogant la potestat de la Sra. M.M. per a fer-se càrrec d’aquests animals i que passessin a ser càrrec 
de l’Ajuntament, ara es veurà quines mesures prenen els Agents al respecte.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si els gossos estaven al tancat del Coto i si se n’havien de fer responsables els 
propietaris. 
La senyora alcaldessa respon que sí, i que tenen un document conforme la propietària es feia responsable de 
l’alimentació i la cura dels animals, i ho anàvem, controlant, però el dissabte ens vam trobar amb aquesta situació.      
La senyora alcaldessa també informa que un dels Parcs d’energies renovables de plaques solars: el Parc de 
Llagossets, ha estat aprovat, de moment, pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Hem decidit posar un recurs 
de reposició, de moment, es presentarà conjuntament entre varis ajuntaments com Llardecans, Maials. Anirem 
informant. 
El senyor Carlos Gibert pregunta si el permís d’obres no se’ls hi ha donat. 
La senyora alcaldessa respon que no, que ja ha dit que només ha estat aprovat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, res més, però això ja és un pas endavant. Hi ha tres Parcs més que no han passat.     
La senyora alcaldessa segueix informant que, temps enrere, ja va dir que havien tingut una reunió on line amb el 
secretari de Territori i Urbanisme, i el dia 26 van tenir-hi una reunió presencial, que va tenir lloc als Torms, on es va 
exposar, bàsicament, la problemàtica dels plans urbanístics que tenien tots aquests municipis. La reunió es va fer 
primer entre les alcaldesses i els alcaldes i després van venir les arquitectes de tots els municipis i també la del 
Consell Comarcal, i van explicar la problemàtica que tenen tots els pobles, que és molt similar. El secretari de 
Territori i Urbanisme va estar molt receptiu. La Generalitat te previst aprovar un nou Pla, d’aquí 1 any i mig, i 
aleshores miraran d’incorporar algunes de les peticions que s’han fet des d’aquí. Vam valorar la possibilitat de fer 
un Pla Urbanístic plurimunicipal dels 8 pobles de les Garrigues Altes incloent totes aquestes problemàtiques que es 
van explicar, començaran a posar fil a l’agulla i també ens ajudaran amb la financiació del mateix. Com serà un 
procés una mica llarg ja s’anirà veient i s’anirà comentant. El secretari de Territori i Urbanisme els va dir que aquest 
pla que volia fer aquí li servirà d’exemple.  
La senyora alcaldessa continua informant que el dia 19 de març van tenir reunió els 7 regidors que formen part 
d’aquest Consistori, l’administrador de la Companyia de les Empreses Eòliques, el senyor F.M. i el gestor de les 
empreses, el senyor F.C., el motiu va ser que l’empresa va fer un oferiment per treure el contenciós del Tribunal i 
pagar-los els 3.300.000 euros que estan pendents del 3% restant del permís d’obres que no havia pagat, a més de 
pagar 303.528 euros d’atrassos d’ocupació de camins, vol i sòl i concretar la concessió i arrendament per a poder 
transitar pels camins, que suposa un preu de 37.820 euros anuals. Vam estar debatent el tema i nosaltres ens vam 
posicionar que volem algunes altres concessions, una de molt important, que la va defensar molt be el regidor 
Mario, va ser el manteniment dels camins per on transiten, a veure que ens oferien; estem pendents que ens facin 
arribar aquesta proposta, que ens diguin el que invertiran o en quin període de temps aniran arreglant els camins 
per on passen perquè, de vegades, hi fan passar maquinària de bastant tonatge i això malmet els camins. Hem 
preguntat als advocats respecte el preu que ofereixen de concessió i arrendament de camins, i han dit que és preu 
de mercat, és el preu que es paga als particulars i també a altres ajuntaments. Per part del nostre grup de Junts ho 
veiem molt be, un acord força raonable i oblidar d’una vegada per totes el recurs contenciós, que les empreses 
paguin els diners que deuen des de fa més de 10 anys, que els veïns del municipi ja han pagat, i poder disposar 
d’aquesta quantitat important de diners i que el poble decideixi en quins projectes els vol invertir els propers anys.  
El senyor Carlos Gibert pregunta que al contenciós que tenen a Madrid, qui representa ara a l’Ajuntament.  
La senyora alcaldessa respon que Gonzalo Advocats, però que no tenen cap acció, i que aquestes consultes que ha 
dit que havien fet a advocats les han fet tant a Gonzalo Advocats com a Vicente Advocats, perquè sempre és bo 
tenir opinions diferents.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que l’alcaldessa ha parlat d’un acord perquè les empreses eòliques paguin 
el manteniment dels camins però, si es fa aquest acord, l’Ordenança o la taxa per ocupació de camins es tirarà 
endavant igual, o amb aquest acord, ja no es farà la taxa? 
La senyora Atzara Noguera respon que son dues coses diferents, que no perquè les empreses eòliques paguin una 
taxa s’han d’oblidar de mantenir els camins, ja que els destrossen. Es van comprometre a fer aquest arranjament fa 
molts anys i no l’han fet mai.  
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La senyora alcaldessa exposa que si s’arriba a aquest acord, volem que aquest arranjament de camins periòdic 
s’inclogui a aquest acord.                                   
La senyora alcaldessa informa que quasi tenen enllestit l’Alberg i que properament faran una jornada de portes 
obertes perquè tothom pugui veure aquest espai i explicaran quins serveis pot oferir i a qui. Ja s’han fet els primers 
passos per a incloure’l a la Xarxa Xanascat.     
La senyora alcaldessa també informa que en la votació de pressupostos participatius que es va fer va quedar com a 
guanyadora la proposta d’arranjar Sant Antoni, que potser aviat el podran utilitzar, després de molts mesos de no 
poder-ho fer. S’ha d’arranjar l’interior, la zona infantil, etc. Quan tinguin la proposta més avançada ja la passaran.   
La senyora alcaldessa finalitza informant que fa unes tres setmanes van tenir una reunió on line de l’Associació de 
Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC) amb els actuals membres de l’Associació, per a donar-li un nou impuls. Es va 
proposar obrir-la a tots els pobles que tinguin diferents tipus d’energies renovables, proposant que es passi a dir 
AMERC (Associació de Municipis d’Energies Renovables de Catalunya). És una proposta que s’haurà d’aprovar en 
Assemblea. En aquesta reunió va demanar aclarir els comptes per saber si algun Ajuntament havia pagat quotes, 
també tenia constància que l’Ajuntament de la Granadella havia pagat una factura de més de 4.000 euros per a la 
constitució de l’Associació. Es van repassar els comptes i evidentment l’Ajuntament de la Granadella havia pagat 
aquesta quantitat i ningú més havia pagat res, excepte l’Ajuntament de la Torres de l’Espanyol que havia pagat 
algun import per a crear la pàgina web. Es va quedar que quan tornarien a cobrar les quotes de tots els socis, es 
retornarien aquests diners, el que toques de pagar entre tots. Estan pendents de fer aquesta Assemblea per 
aprovar les qüestions que van tractar.   
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 18/2021, resolució aprovació definitiva Projecte d’obra per la construcció d’una infraestructura de 
Xarxa de fibra òptica al municipi de la Granadella. 

 Decret 19/2021, resolució concessió llicència obres per a construir una explotació ramadera avícola al 
Paratge Masos d’en Vidal, Polígon 14, Parcel·les 71, 72 i 224 del terme municipal de la Granadella. 

 Decret 20/2021, resolució llicència activitat per a explotació ramadera avícola al Paratge Masos d’en Vidal, 
Polígon 14, Parcel·les 71, 72 i 224 del terme municipal de la Granadella. 

 Decret 21/2021, 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 22/2021, resolució aprovació Pla de Desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica 
presentat per LA SENIA CABLE, S.L. en col·laboració amb EPORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L. 

 Decret 23/2021, resolució concessió llicència obres per a enderroc de coberta existent i reforç de forjat per 
habilitar una terrassa en planta segona d’un magatzem sense ús específic, situat al carrer Nou, 18 de la 
Granadella.  

 Decret 24/2021, resolució sol·licitud ajut Departament de Cultura Festival 2021, i aprovació projecte del 28è 
Festival de Música Popular i Tradicional Catalana de la Granadella.  

 Decret 25/2021, resolució aprovació projecte de l’activitat “Campanya de prevenció de residus a la 
ciutadania”, i sol·licitud ajut ARC per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 
municipals. 

 Decret 26/2021, resolució concessió llicència obres per a construir una explotació ramadera avícola al 
Paratge Masos d’en Vidal, Polígon 14, Parcel·les 71, 72 i 224 del terme municipal de la Granadella. 

 Decret 27/2021, resolució aprovació Pla Seguretat i Salut. 

 Decret 28/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 

 Decret 29/2021, 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 30/2021, resolució ajornament dia celebració de sessió plenària ordinària. 

 Decret 31/2021, resolució aprovació Certificació. 

 Decret 32/2021, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària ajornada. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta referent al Decret 18/2021 qui presenta aquest projecte, La Sènia Cable, S.L. o 
be E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L.    
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La secretària demana intervenir per a respondre que aquest és un projecte que es va decidir redactar per 
l’Ajuntament abans de saber que hi havia una empresa de fibra òptica interessada en implantar-se a la 
Granadella. Ara, La Sènia Cable, S.L. en col·laboració amb E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L. han presentat 
un Pla de Desplegament i es tirarà endavant aquest Pla de Desplegament i no el projecte d’aquesta obra que es 
pretenia fer des de l’Ajuntament.  
El senyor Carlos Gibert pregunta a qui es van adjudicar la construcció dels nínxols al Cementiri Municipal.  
La secretària demana intervenir per a respondre que l’execució d’aquesta obra es va adjudicar al contractista 
Ignasi Mateu Vidal, que creu que ja es va comentar en un Ple anterior, pel mateix preu establert a la 
documentació tècnica.        
 
Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REACTIVACIÓ DE 
COMERÇOS I SERVEIS LOCALS    
La senyora Atzara Noguera fa una explicació de la proposta presentada dient que s’obrirà aquesta convocatòria 
amb la partida que es va aprovar al pressupost de 2021, de 5.000 euros, com es va fer a l’última convocatòria.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Granadella, en sessió ordinària de data 2 de novembre de 2020, va 
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions 
per a la reactivació de comerços i serveis locals, sotmetent-se a informació pública, quedant aprovades  
definitivament i essent publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 251, de data 30 
de desembre de 2020. 
Atès que hi ha consignació a l’aplicació pressupostària 430-48 del pressupost municipal de 2021, per un import 
de 5.000,00 euros. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la reactivació de comerços i serveis 
locals, anualitat 2021. 
Segon.- Autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 430-48 del pressupost municipal de 2021, 
per un import de 5.000,00 euros. 
Tercer.- Efectuar la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis municipal. 

 
El senyor Carlos Gibert pregunta si es tracta dels granadeuros.       
La senyora Atzara Noguera respon que sí.  
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2021 – 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 2/2021     
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 2021, per la qual cosa aquest Ajuntament necessita modificar 
una partida pressupostària, dotant-la 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 2/2021, mitjançant transferències de crèdit 
entre partides en el pressupost de l’exercici de 2021, 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. 
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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 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT – JUNTS) 
PER EXIGIR LA DEROGACIÓ DE LA ORDRE EDU/67/2020, DE 26 DE MAIG, DEL PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ 
DELS ENSENYAMENTS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A LES ESCOLES RURALS    
La senyora alcaldessa fa una explicació de la proposta presentada dient que es tracta d’una moció aprovada per 
molts pobles que han fet el canvi de la Llar d’Infants a l’Escola, del Pla experimental, que a la Granadella fa 6 ó 
7 anys que es te. Nosaltres estem bàsicament queixosos de com s’ha fet el Conveni. Quan encara no hi havia la 
pandèmia, la regidora Atzara i jo mateixa vam anar al Departament d’Ensenyament a Lleida per dir que creiem 
que algunes coses eren modificables, per adaptar-les millor a la situació del municipi, als infants, i se’ns va dir 
que es tindrien en compte aquestes observacions. També vam demanar que al proper Conveni hi hagués la veu 
dels ajuntaments, perquè els que vivim cada dia la situació som els que més ho patim, de vegades, les normes 
es fan des de un despatx, que no saben ben be com funcionen les coses. Per exemple, el curs passat, vam estar 
10 dies sense professora de la Llar d’Infants, i això és inviable, absolutament, amb infants de 1-2 anys, i aquest 
és un exemple, entre vàries altres coses. Ara s’ha argumentat que al haver-hi la pandèmia s’ha tirat pel dret, 
però nosaltres no ho veiem adequat. 
La senyora Atzara Noguera exposa que aquesta ordre, si ja hi havia poca col·laboració amb els ajuntaments, 
acaba d’anul·lar-la del tot, i amb aquesta ordre amb l’únic que intervé l’Ajuntament és a fer el pagament de 
30.000 euros anuals. Per tant, si fins ara ens queixàvem, ara tres vegades més, i el retorn de les quotes ve a ser 
de 5.000-6.000 euros.  
La senyora alcaldessa manifesta que nosaltres sí que potser podem assumir aquest import, al ser un municipi 
no molt petit, però hi ha municipis que son molts més petits, que ara tenen 6-7 infants però que el curs que ve 
es trobin amb 1-2 infants i hauran hagut de pagar 40.300 euros. Creiem que s’ha de buscar una altra fórmula i 
s’ha de modificar.             
La senyora Mònica Duaigües exposa que si decidissin sortir del Conveni, les despeses segur que serien més 
altes.  
La senyora alcaldessa manifesta que no ho ha dit ningú que vulguem sortir del Conveni, no ho hem plantejat en 
cap moment. A la majoria de municipis no els hi va be el Conveni. Per això ens queixem. Volem que el Conveni 
s’adeqüi més a les condicions dels municipis.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que això és una iniciativa del conjunt dels municipis que tenen Pla Pilot. 
La senyora Mònica Duaigües manifesta que el Departament d’Educació te més coneixements i si a l’Ajuntament 
se li dona una subvenció de 1.600 euros per alumne, i el Conveni ho diu, si es compta, no son tants diners que 
costa la Llar d’Infants.  
La senyora Atzara Noguera exposa que cap Ajuntament els ha vist aquests diners.     
La senyora alcaldessa afegeix que del que ens queixem és de la participació de l’Ajuntament, també teníem 
dificultats amb la qüestió del menjador, son infants molt petits i no tenen monitora, l’únic que demanem és 
que des de l’Ajuntament es pugui dir alguna cosa, que se’ns escolti i es vegi el nostre punt de vista, no és per un 
tema de diners, és en general.  
La senyora Atzara Noguera exposa que l’Ajuntament absorbeix la opinió de totes les famílies, actualment 
usuàries de la Llar, i el que ens han fet arribar és el que traslladem al Departament i el Departament ens està 
dient: no, perquè hi ha aquesta nova ordre i no podeu fer aquesta esmena. Al final, no és el que vol 
l’Ajuntament, sinó que el que fem és traslladar el que les famílies defensen i que no volen que acabi passant 
amb aquesta ordre, perquè hi haurà certs canvis de cara al curs vinent, que encara empitjoraran més les 
condicions d’accés i de servei. 
La senyora Ester Pons afegeix que el que tenim clar és que si volem el servei, que és  deficitari, però si el volem, 
per a tenir gent al territori, s’ha de pagar, i això ningú no ho ha discutit, sinó que és la manera com ho fa 
Ensenyament, sense tenir en compte l’Ajuntament en alguns aspectes. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que pel que estem parlant potser valdria la pena refer la moció perquè, de 
fet, el que planteja la moció és exigir la derogació de la ordre EDU/67/2020, establint una aportació per part de 
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l'ens local de 40.000 euros el primer curs i 30.000 euros a partir del segon curs, i ara ja estan establerts aquests 
30.000 euros. 
La senyora alcaldessa exposa que ara hi ha molts municipis que han de pagar aquests 40.000 euros.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que aquí també es parla que el preu públic queda fixat en 118 
euros/mensuals per alumne i que el recaptarà el Departament d'Educació, tampoc diu que això ho traspassa a 
l’Ajuntament, però aquest ajut es passarà íntegrament a l’Ajuntament. I aquesta aportació per part del 
Departament d'una subvenció per alumne/any de 1.425 euros se sap que a partir de 2021-2022 serà de 1.600 
euros, i que en el cas d’haver-hi un acomiadament serà 40.000 euros anuals, de fet, no hi ha hagut cap 
acomiadament. Per exemple, amb un municipi amb 3 alumnes de 1 any i 4 alumnes de 2 anys, la subvenció 
seria de 11.200 euros/anuals més els 1.180 euros alumne/curs serien 8.260 euros, amb un total de 19.460 
euros, per tant, el que posaria l’Ajuntament per a pagar la mestra serien 10.540 euros. El fet de poder tenir 
l’escola és un avantatge i tots els costos d’aigua, llum i calefacció no els ha de pagar l’Ajuntament amb una Llar 
d’Infants a part, i si se’n fa càrrec l’Ajuntament no només havia de posar una tècnica en educació infantil sinó 
que havia de contracta una mestra. Per tant, us animem a refer la moció i, si més no, el nostre grup la votarem 
en contra. La moció parla de derogar aquesta ordre.     
La senyora alcaldessa exposa que sembla ser que no m’he explicat prou be, ja he dit abans que no eren 
veritablement els diners sinó la no participació dels ajuntaments en la confecció d’aquest Conveni, bàsicament, 
nosaltres ens queixem d’això. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que recuperant el discurs dels diners, el que pretén aquesta ordre és 
substituir les quotes que està perceben l’Ajuntament per aquesta subvenció de 1.600 euros/alumne. Les 
quotes deixaria d’ingressar-les l’Ajuntament i passaria a ingressar-les l’escola, i l’Ajuntament no percebrà les 
quotes. Està contenta que Junts hagi presenta aquesta moció. També es vol suprimir que els infants puguin 
menjar a l’aula amb tuppers, aquestes són les queixes i no podem dir res. La sensació que hi ha entre les 
famílies és de molt disgust.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que es diu que es traspassarà des de el Departament d’Ensenyament 
íntegrament aquests 1.180 euros a l’Ajuntament, si això no passa, parlem-ho.  
La senyora Atzara Noguera exposa que està encarant aquest tema en un sentit purament econòmic, i no és el 
que ens preocupa sinó que el que ens preocupa és no poder opinar sobre un servei que hi ha al nostre 
municipi. 
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 22/04/2021. Minut 0h53’00”(Part 2 de 2)    
 
La senyora Mònica Duaigües manifesta que cal diferenciar el tema econòmic dels altres temes i que també cal 
tenir en compte que els infants de 1-2 anys fa uns anys que es queden a dinar, des de que hi ha el Pla Pilot, un 
altre tema a replantejar és l’horari de la Llar d’Infants, que és de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. Es tracta 
d’un Pla Pilot. 
La senyora Atzara Noguera exposa que les famílies volem conciliació familiar, i al país que vivim, anem molt a la 
cua d’aquesta conciliació laboral i familiar. Més facilitats hi hauria d’haver. Es un servei que utilitza 11 famílies 
al nostre municipi.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que estan debaten l’aprovació d’una moció per a derogar una ordre; que hi 
hagi conciliació familiar és perfecte, i això ho poden debatre un altre moment.  
La senyora Atzara Noguera exposa que ella no ha encetat el tema de la conciliació laboral i familiar, però que 
sempre que l’hagi de defensar, la defensarà. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que no estan parlant de conciliació familiar, a la moció no ha llegit res de 
conciliació familiar. 
La senyora Mònica Duaigües afegeix que estan plantejant que fa 4 anys que s’estan quedant a dinar infants 
molt petits, que mai s’havien quedat a dinar infants d’aquestes edats, i que creu que segurament el 
Departament estarà obert a que els puguin plantejar el que volen demanar respecte a aquest Pla Pilot. 
La senyora Atzara Noguera exposa que, de moment, no han estat oberts, i vol recordar que en aquest país que 
vivim, i totes ho sabem, als 4 mesos has de tornar a la feina, i les Llars d’Infants son necessàries, gràcies a les 
poques solucions que hi ha per a les mares.       

http://www.lagranadella.cat/ajuntament
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D'acord amb l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de 
qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic 
que garanteixi aquests drets. 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, desplega aquest model educatiu i reconeix les necessitats 
específiques que presenta l'escolarització de l'alumnat de les zones rurals. 
També la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació, estableix que les Administracions Educatives han de 
tenir en compte el caràcter particular de l'escola rural per tal de proporcionar-li els sistemes organitzatius 
necessaris per atendre a les necessitats específiques i garantir la igualtat d'oportunitats. 
La disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 
estableix i desplega les condicions de centre únic per a les zones escolars rurals i en concreta aspectes 
organitzatius. 
Al seu torn, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil, 
estableix les modalitats de servei educatiu i els professionals d'atenció als infants. 
L'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació 
infantil en escoles rurals, va possibilitar la implantació d'aquests ensenyaments en determinades escoles rurals 
úniques en el nucli de població, a iniciativa dels ens locals i amb la seva col·laboració. Aquest Pla experimental 
es va compartir amb la Taula d'Escoles Rurals, amb el Secretariat de l'Escola Rural i amb els Moviments de 
Renovació Pedagògica. Assolida amb èxit aquesta experiència escau consolidar-la com un mitjà de col·laboració 
amb l'administració local. 
En municipis amb baixa densitat de població, amb un nombre d'infants d'entre un i tres anys molt reduït, no 
resulta sostenible la creació d'una llar d'infants. Aquesta realitat comporta la impossibilitat d'escolarització 
d'aquests infants o la seva escolarització inicial en poblacions properes, on hi segueixen escolaritzats en 
ensenyaments posteriors. La conseqüència és la pèrdua d'alumnat en aquestes petites poblacions, contribuint 
a l'empobriment de la vida comunitària i fins i tot a la despoblació. 
El departament d'educació de la Generalitat de Catalunya va aprovar en data 26 de maig de 2020 la Ordre 
EDU/67/2020, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les 
escoles rurals. 
Aquesta ordre va dirigida als ajuntaments que participen en el Pla experimental del primer cicle d'educació 
infantil en escoles rurals que disposen fins a la finalització del curs 2022-2023 per adequar-se al que s'estableix 
en aquesta nova Ordre i deixa sense efecte el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles 
rurals establert a l'Ordre  ENS/273/2015, de 25 d'agost, sens perjudici del que s'estableix a l'article 2 en relació 
amb el termini d'adequació a aquesta Ordre. 
Dins l'Annex d'aquesta ordre, el punt núm. 4 exigeix la subscripció de convenis per a la implantació dels 
ensenyaments de primer cicle d'educació infantil en l'escola rural del municipi requereix la prèvia signatura 
d'un conveni entre la direcció general competent en matèria de centres públics i l'ens local implicat, on 
s'estableixin els termes de la col·laboració d'acord amb el règim d'aplicació i estableix un seguit de 
compromisos entre els quals hi ha l'obligació de contribuir al finançament de la implantació dels ensenyaments 
en els termes que es determinin al conveni, que són: 

- Aportació per part de l'ens local de 40.000€ el primer curs i 30.000€ a partir del segon curs. 
 

- El preu públic queda fixat en 118€/mensuals per alumne i el recaptarà el departament d'educació. 
 

- Aportació per part del departament d'una subvenció per alumne/any de 1.425€. 
  

- El personal serà contractat pel departament d'educació, per un total de 37,5 hores setmanals, de 
les quals 25 hores seran lectives. 

Des del grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de la Granadella entenem una amenaça l'aprovació 
d'aquesta ordre, en els termes establerts, vers als municipis i l'escola rural. L'Ordre ENS/273/2015, de 25 
d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals va 
garantir la supervivència de les llars municipals rurals, així com la implantació de noves en municipis que no 
podien assumir els costos d'una llar d'infants convencional, una decisió que considerem indispensable per 
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lluitar contra el despoblament de les zones rurals. Amb l'aprovació d'aquesta nova ordre els municipis que van 
entrar en aquest pla experimental es veuen obligats a assumir l'acomiadament del personal contractat del que 
disposen a dia d'avui, a fer una aportació de 40.000 € anuals, el primer any, i de 30.000 € anuals, a partir del 
segon any, al departament d'educació perquè sigui aquest qui faci la nova contractació i li retira al municipi la 
capacitat de recaptació de les quotes a les famílies, que garantien el finançament de les llars d'infants. 
Cal constatar, que el departament d'educació ha dictat aquesta ordre de forma unilateral, sense establir cap 
tipus de negociació i informació amb el món municipal, ni amb les entitats municipalistes, ni amb la comunitat 
educativa. 
Per tot l’exposat anteriorment, demanem al Ple de l’Ajuntament de la Granadella l'aprovació dels següents: 
ACORDS 
Primer. Exigir al departament d'educació la derogació de la ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, del 
procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals. 
Segon. Demanar al departament d'educació que, un cop derogada, iniciï un procediment d'elaboració d'una 
nova ordre amb la implicació del món educatiu, el món municipal i les entitats municipalistes, que tingui en 
compte factors com el despoblament i el dret a viure en el món rural. 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat perquè estableixi mecanismes de suport a l'escola rural, en un 
moment en que el món local necessita més que mai totes les eines que se li puguin facilitar per lluitar contra el 
despoblament i garantir que les persones que decideixin viure en zones rurals puguin gaudir de les mateixes 
oportunitats que la resta de poblacions. 
Quart. Comunicar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d'Educació i als 
ajuntaments de Vinaixa, Puiggròs, l'Albi, i Juncosa de les Garrigues. 
 

 Aquest acord és aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
quatre vots a favor: Sra. Elena Llauradó Pomar, Sra. Ester Pons Esquerda, Sra. Atzara Bellatrix Noguera 
Baldomà, Sr. Mario Flix Prats, i tres vots en contra: Sr. Carlos Gibert Bernaus, Sra. Mònica Duaigües Reig, Sr. 
Josep Maria Vilalta Jordà. 
 
VII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT – JUNTS) 
PER LES GELADES DE LA FRUITA DE 2021 A LA GRANADELLA     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
Arran de les intenses gelades produïdes durant el 20 i 21 de març de 2021 que han afectat de manera 
generalitzada als municipis de les comarques de la Plana de Lleida i entre ells el municipi de la Granadella, que 
han afectat als cultius agraris de cereals, oleaginoses, vinya i molt especialment al conreu de la fruita dolça 
(fruita de pinyol i pera) i al de l’ametller, on les pèrdues de producció seran molt importants i que poden 
arribar a ser d’entre el 80% al 100% de la producció en certes espècies i varietats. 
Atès que aquesta circumstància s’afegeix a la crisi que pateix el sector agrari en general, i en particular el de la 
fruita dolça, des de fa aproximadament una dècada: La crisi de l’Escherichia colidel 2011, la crisi de preus del 
2014 agreujada pel veto rus i de la qual el sector encara no s’ha recuperat i els greus danys del 2020 causats 
per les pedregades i altres condicions climàtiques adverses que van fer perdre gran part de la collita de la fruita 
de pinyol i una forta reducció de la collita de poma, durant la campanya  passada.  
Atès que el municipi de la Granadella és un municipi on una part molt important de les seves famílies viuen del 
sector agrari i on el sector fructícola hi té un pes molt important. 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de la Granadella, proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Donar suport a la pagesia que va veure afectades les seves explotacions agrícoles per les gelades 
d’aquesta segona quinzena de març de 2021 i promoure les accions necessàries per tal de pal·liar els efectes de 
les mateixes.  
SEGON.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè reculli fefaentment el grau d’afectació patit en els diferents conreus del municipi per tal 
que sigui traslladat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i al Ministeri d’Hisenda amb l’objectiu 
d’aplicar-hi una adequació de la fiscalitat per la pagesia que tributa sota el sistema de mòduls del IRPF 
corresponent a l’exercici 2021.  
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TERCER.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Ministeri d’Hisenda, a través de la Subdelegació del 
Govern a Lleida a permetre incrementar la quantia de les despeses de difícil justificació per la pagesia que 
tributa sota el sistema d’estimació directa del IRPF corresponent a l’exercici 2021, per tal de poder incloure els 
costos de tota la tasca de recuperació del potencial productiu que efectua la pròpia pagesia (mà d’obra, 
maquinària, tractaments fitosanitaris, etc.), sense necessitat de presentar factures (ja que la feina la realitza el 
propi pagès).  
QUART.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Ministeri d’Hisenda, a través de la Subdelegació del 
Govern a Lleida a permetre la neutralitat fiscal. Conseqüència dels ingressos procedents de les percepcions de 
les indemnitzacions de l’assegurança, més la collita anterior i la liquidació de la collita anterior. I, permetre la 
llibertat d’amortització per tal de poder compensar el mateix fet.  
CINQUÈ.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a 
través de la Subdelegació del Govern a Lleida a establir una exempció de 12 mesos en el pagament de les 
quotes de la Seguretat Social.  
SISÈ.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal que s’articuli un ajut d’estat de fins a 
20.000 euros per beneficiari, per a la pagesia més afectada per les gelades.  
SETÈ.- Acordar una exempció del pagament de l’impost de Bens i Immobles de naturalesa rústica per les 
explotacions ubicades en les zones afectades i reclamar a l’Administració General de l’Estat, a través de la 
Subdelegació del Govern a Lleida, la compensació econòmica corresponent a l’Ajuntament de la Granadella, 
per tal de fer possible l’aplicació d’aquesta mesura. 
VUITÈ.- Instar des de l’Ajuntament de la Granadella al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i al Ministeri 
d’Hisenda, a través de la Subdelegació del Govern a Lleida perquè articulin totes les mesures possibles per la 
disminució d’activitat de les cooperatives i altres empreses acondicionadores, transformadores i 
comercialitzadores de fruita procedent de les zones afectades, és a dir, SATs, etc., per la inactivitat que els 
suposarà aquests danys climàtics, com per exemple, establir un any de moratòria en les amortitzacions 
d’aquestes empreses. També, facilitar els tràmits burocràtics per tal que aquelles organitzacions de productors 
que vulguin modificar els seus programes operatius per tal d’incloure mesures pels seus socis i sòcies ho puguin 
fer sense problemes burocràtics afegits, com l’increment de terminis de pagament de l’ajut, per exemple. 
NOVÈ.- Acordar comunicar l’adopció d’aquesta moció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, a la Subdelegació del Govern a Lleida, per tal que sigui traslladada al  Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, al Ministeri d’Hisenda i al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i a la Unió de 
Pagesos de Catalunya.   
   
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. 
 
VIII. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – 
ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) DE SUPORT A L’AMNISTIA     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  

 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del Tribunal 
Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l'any 2010, enèsim intent de trobar un 
encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 
Catalunya, 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a 
través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb 
l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de 
la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de 
setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
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La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent 
des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió 
s'incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d'alguna resolució judicial. A desembre del 2020 
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb 
la consulta del 9 de novembre, el referèndum de I'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes 
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s'han obert 
més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats 
amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de 
decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 
vinculades. 
En els procediments judicials que s'han dut o s'estan duent a terme contra aquestes persones s'estan produint 
tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics 
espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d'innocència, presó preventiva injustificada, 
etc. 
La definitiva denegació de l'extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les basada en la 
manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) 
vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del 
Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l'alliberament 
immediat de les persones empresonades.  
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal Suprem 
(impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, 
pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l'última paraula. 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d'un conflicte 
polític i la solució també ho haurà de ser; per això l'única solució global és una Llei d'Amnistia, que depèn del 
poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 
L'amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a 
situacions d'excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tots 
els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. 
S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, 
finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com 
els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar 
l'actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o 
administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum. 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d'autodeterminació, la República 
Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O 
sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d'expressió, llibertat de pensament polític i llibertat 
de reunió i d'associació. 
L'amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics i 
altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és possible un diàleg democràtic en 
igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l'amnistia, i el reconeixement de l'autodeterminació, és la 
via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
Per aquests motius, els grups municipals de IxG-AM proposen al Ple de l'Ajuntament de La Granadella l'adopció 
dels següents ACORDS: 
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La 
llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o 
per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici 
dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat 
penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments 
o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
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administrativa realitzats des de I'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, 
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar 
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del 
dret d'autodeterminació de Catalunya. 
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys 
causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s'hauran de 
preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una 
amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les 
causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta 
proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. 

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

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IX. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA I LA SENIA 
CABLE, S.L. EN COL·LABORACIÓ AMB E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L. PER AL COMPARTIMENT DE 
L’ESPAI MUNICIPAL NECESSARI PER ALLOTJAR ELS EQUIPS TIPUS CAPÇALERA I ANTENA PRINCIPAL     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Granadella i La Sènia Cable, S.L. en col·laboració amb 
E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L. per al compartiment de l’espai municipal necessari per allotjar els 
equips tipus capçalera i antena principal. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Granadella i La Sènia Cable, S.L. en 
col·laboració amb E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L. per al compartiment de l’espai municipal necessari 
per allotjar els equips tipus capçalera i antena principal. 
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, la senyora alcaldessa Elena Llauradó Pomar o al 
regidor o a la regidora en qui delegui, per a la tramitació i execució del present acord i per a la signatura del 
Conveni. 
 
La senyora Atzara Noguera exposa que, com ja ha explicat l’alcaldessa en el punt tercer, a preguntes del regidor 
Carlos Gibert, aquest no és el Projecte que va iniciar l’Ajuntament i no és de la manera que s’havia ideat en un 
inici. No hi podem fer res perquè és una operadora privada que es vol desplegar al poble i que te dret a fer-ho, 
però penso que hem de defensar una xarxa neutra i no que vingui un operador privat i operi, tot sol, al 
municipi.  
El senyor Carlos Gibert demana que s’expliqui una mica més com ha anat això. 
La senyora alcaldessa exposa que creu que ho va explicar en un altre Ple, però ho tornarà a explicar: quan 
entrem a l’Ajuntament ningú s’interessa per a posar fibra òptica al municipi, com creiem que és una cosa molt 
importat, ens comencem a moure i es fa aquest Projecte, per a fer una xarxa municipal mancomunada, amb 
diners públics, preguntem a altres pobles que ja ho estan fent, tenim vàries reunions, ens agrada la idea i ho 
tirem endavant, preveiem 40.000 euros al pressupost per a fer això, i quan estem començant a fer aquests 
tràmits, ve aquesta altra empresa (La Sènia Cable, S.L. en col·laboració amb E-Ports Ample de Banda i Internet, 
S.L.) i diu que tenen concedida una subvenció de l’Estat Espanyol, per a Bovera, Bellaguarda i la Granadella, per 
a posar xarxa als municipis molt petits, on no hi vol anar ningú, i comencen a desplegar. Nosaltres vam tenir 
molt debat, al tenir el Projecte avançat i volent que hi hagués uns preus públics bons per a tothom, però 
desprès de consultar-ho a la secretària, a l’advocat Simeó Miquel, i a la tècnica de telecomunicacions, ens 
diuen que no es pot invertir dues vegades diner públic en el mateix servei, ens enfadem, però hem hagut de 
canviar de sistema.  
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El senyor Carlos Gibert manifesta que el fet de poder tenir una connexió via ràdio, que s’estava subvencionant 
via wimax, no treu que s’esperi que arribi la fibra òptica, físicament, a finals de l’any 2021 - començament de 
l’any 2022 per part de la Generalitat, i ara ens trobem que l’Ajuntament, al seu dia, volia participar d’aquesta 
empresa E-Ports.  
La senyora Atzara Noguera exposa que l’Ajuntament no ha participat en cap empresa, sinó que va llogar un 
enginyer de telecomunicacions que redactés un projecte i va fer un Conveni amb GUIFI.NET, que és una 
associació sense ànim de lucre, perquè ens ajudés.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que a l’estar el sector liberalitzat si han presentat un projecte La Sènia Cable, 
S.L., se li ha d’adjudicar, pregunta si han demanat el permís d’obres. 
La senyora Atzara Noguera respon que no se’ls hi adjudica, que l’empresa comunica que despleguen i tenen tot 
el dret a desplegar. No hi ha permís d’obres, hi ha una Llei que regula que poden desplegar on vulguin.  
El senyor Carlos Carlos Gibert pregunta si cau aquest ajut que es concedia des de l’Ajuntament. 
La senyora Atzara Noguera respon que no que, de fet, es va augmentar la partida per a ajuts a Internet 
simètric. 
La senyora Ester Pons manifesta que al ser l’empresa VOLA la que presta el servei de wimax, li vam comunicar 
que hi havia aquesta empresa interessada a posar fibra i que intentessin posar-se d’acord, van parlar i han 
arribat a un acord perquè VOLA sigui una de les primeres empreses que passi per la fibra de E-Ports i no deixi 
de donar servei a les persones connectades. Aleshores, aquests usuaris que tenen la connexió per ràdio 
passaran a tenir-la per fibra òptica amb la mateixa empresa de VOLA. L’empresa E-ports ha desplegat el cable 
per dins del poble i quan arribi la xarxa de la Generalitat es connectarà.  
 

 Aquest acord és aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb cinc vots 
a favor: Sra. Elena Llauradó Pomar, Sra. Ester Pons Esquerda, Sr. Carlos Gibert Bernaus, Sra. Mònica Duaigües 
Reig, Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, i dues abstencions: Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, Sr. Mario Flix 
Prats.   
 
Abans de passar al darrer punt de l’odre del dia la senyora alcaldessa manifesta que s’ha descuidat d’informar 
que s’han comprat dues màquines, i cedeix al paraula al regidor Mario Flix perquè ho expliqui.  
El senyor Mario Flix exposa que es van comprar dues màquines per arranjar camins: una polidozer i una 
nivelladora amb rodes, amb això es poden estalviar diners i si algú del poble les vol llogar per a fer-n’hi ús, que 
les pugui llogar. L’amplada és de 2,50 i l’anivelladora de 3 metres amb rodes i pistó al darrera.  
La senyora alcaldessa manifesta que al proper Ple presentarem la modificació de l’Ordenança per a poder 
llogar aquestes màquines més endavant.  
El senyora Josep Maria Vilalta pregunta quan han costat. 
El senyor Mario Flix respon que les dues han costat 7.600 euros.    
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta si es tornaran a arranjar els camins amb tractors i portant gransa amb 
remolcs. 
El senyor Mario Flix respon que no, que només serà per a fer algun repàs dels camins.    
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que d’anivelladores n’hi ha dues i de polidozer un, i que amb aquests 
diners es podia haver fet el paviment al darrera del magatzem per a posar-hi els contenidors de la brossa i no 
tenir-los a la vista, ja que, si s’havia de fer la recollida selectiva i el reciclatge, s’ha d’acabar fent un moll per a 
poder tenir els contenidors i que la gent hi pugui portar deixalles. L’espai on ara hi ha els contenidors quasi ja 
estava adaptat per les caravanes, només hi faltava una toma de llum, i com a pàrquing municipal per a les 
visites que anessin al Museu de l’Oli, que algun dia es podrà tornar a obrir al públic, i al Centre de Cultura de 
l’Oli, i per a treure cotxes de la plaça, si ara hi ha contenidors, no hi pararan caravanes, i això s’ha vist aquesta 
Setmana Santa. Els contenidors de reciclatge és mes correcte tenir-los darrera el magatzem municipal, que és 
un lloc més discret. 
La senyora alcaldessa exposa que aquest és un tema del que creu que ja es va parlar en un altre Ple, però el 
repetirà. Això s’ha hagut de fer forçat i amb una data determinada perquè hi havia un ajut demanat per a 
començar a fer la recollida porta a porta pel Consistori anterior, que s’havia d’executar, com a molt tard, tot i 
que han donat alguns mesos més degut a la pandèmia, al mes de març d’aquest any. No quedava més remei 
que fer això, ja que el Consell Comarcal encara no te adequada la recollida porta a porta, per tant, no ens ha 
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quedat més remei que quedar-nos els contenidors i fer la recollida nosaltres. De moment, hi ha el cost de la 
persona que tenim contractada per a fer aquest servei, i els contenidors instal·lats allí, de manera momentània, 
fins que el Consell Comarcal arribi a un acord amb l’empresa que actualment fa la recollida de la brossa, que és 
FCC, perquè pugui fer la recollida porta a porta. Desprès, quan el Consell Comarcal faci la recollida porta a 
porta no els tindran aquests contenidors on son ara, sinó que hi haurà una àrea de recollida selectiva que 
estarà tancada amb un parell de contenidors, on s’hi entrarà mitjançant un xip, que encara no se sap 
exactament la seva ubicació. És momentani i ha vingut forçat per haver d’executar l’ajut que es va demanar per 
fer la recollida porta a porta. Jo soc la primera defensora de la recollida porta a porta i em sembla perfecte que 
el nostre municipi sigui un dels pioners, però el Consell Comarcal encara no te aquest acord amb l’empresa que 
fa la recollida, mentrestant, haurem de tenir els contenidors on son ara, que hem cregut que era el lloc més 
adequat, tant la persona que tenim llogada l’Ajuntament, com els camions que venen a fer la recollida, i 
aquests diners que val aquesta implantació esperem recuperar-los amb la bona gestió de la recollida de la 
brossa i el retorn que tindrà cap al municipi, que comportarà que no s’haurà de pagar tants diners per les tones 
recollides. Ho hem fet el millor que hem pogut i amb bona intenció.  
La senyora Ester Pons afegeix que els operaris que van venir del Consell Comarcal i de l’empresa de recollida de 
brossa van dir que a la zona de darrera del magatzem municipal millor que no s’hi posessin els contenidors, tot 
i que l’asfaltessin, ja que per la pujada els camions no pujarien.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que s’ha d’arreglar allò.  
La senyora Ester Pons exposa que cal gastar 40.000 euros en arreglar-ho. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que és una zona de serveis que cal arreglar i ara pot fer això 
temporalment i un altre moment pot fer temporalment unes altres coses.                                   
La senyora Atzara Noguera exposa que tots i totes et podem donar la raó, que allí els contenidors no hi estan 
be, opinem el mateix, a ningú ens agrada veure els contenidors allí, no ho hem fet per gust, ho hem fet perquè 
no hem tingut una altra opció.          
El senyor Carlos Gibert pregunta quan s’acaba la concessió del servei de recollida d’escombraries. 
La senyora alcaldessa respon que d’aquí a 4 anys.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que falta una any perquè el Consell Comarcal apliqui el servei de recollida 
porta a porta i es puguin retirar els contenidors.  
La senyora alcaldessa exposa que el que potser pot costar un any, que no ho pot concretar segur, és que 
s’arribi a un acord des de el Consell Comarcal amb l’empresa per a derogar el contracte que tenen, i ja hi estan 
treballant des de fa uns mesos, per a fer un contracte nou, perquè hi ha molts pobles de les Garrigues 
interessats en aquesta recollida porta a porta. L’empresa tenia una concessió per 10 anys i quan es va 
començar la nostra iniciativa de recollida porta a porta els hi quedava 5 anys, ara ja els n’hi queda 4. Quan es va 
demanar aquest ajut i la intenció de començar a fer la recollida porta a porta ja se sabia, o espera que ho 
sabessin. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que comparteix la opinió de l’alcaldessa i que està totalment d’acord amb 
l’ajut, però quan el veu demanar l’anterior Ajuntament, com pensàveu organitzar-ho si el Consell Comarcal no 
estava preparat per aquest canvi? Hi havia un termini i un ajut de 20.000 euros. 
El senyor Carlos Gibert respon que l’ajut de 20.000 euros de l’Agència Catalana de Residus era per a 
conscienciar a la gent d’aquesta recollida porta a porta, perquè la gent comencés a pensar en reciclar, des de 
pancartes, a tota la publicitat que es pogués fer. 
La senyora Atzara Noguera exposa que l’ajut era per a comprar cubells i per a implantar la recollida porta a 
porta.    
El senyor Carlos Gibert manifesta que l’ajut era per a repartir cubells i començar a conscienciar a la gent 
d’aquesta recollida porta a porta, també hi havia imans per la nevera. Ara s’està fent la recollida porta a porta 
però la brossa es pot tirar al contenidor gris. El porta a porta es caracteritza perquè s’elimina el contenidor gris. 
I el que recull el Consell Comarcal dels contenidors a la Granadella o porta a l’abocador de les Borges, i el 
Consell Comarcal no està fent la recollida porta a porta. Nosaltres vam anar al Segrià i els vam dir: nosaltres 
volem formar part del que esteu fent vosaltres. També hi ha altres vies. Al Cogul estan recollint orgànica i estan 
reciclant. Aquí està constant uns diners de contractació d’una persona. Suposa que el Consell Comarcal està 
pesant el que recull, per a començar a assolir un índex més elevat del 55%, i que retorni el cànon, que ara estan 
pagant a la Granadella.  
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La senyora alcaldessa respon que el Consell Comarcal ho estan fent, però que encara no tenen dades, fa 1 mes 
que estan recollint la brossa, cal un moment de calma i tranquil·litat, i el que ha dit abans els regidor Carlos 
Gibert és mentida, aquest ajut era per a començar a fer la recollida porta a porta, no era només per a informar. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que aquest ajut era per a repartir els cubells i informar. Es va concedir un ajut 
de 20.000 euros per a repartir cubells i propaganda.  
La senyora alcaldessa exposa que aquest ajut també era per a començar a fer la recollida porta a porta, segons 
l’empresa que ja havia llogat el regidor Carlos Gibert: ECO ESTUDI que, per cert, ho fa molt be. Aquest era el 
propòsit: començar la recollida porta a porta, no només fer la difusió.     
El senyor Carlos Gibert manifesta que era la conscienciació de la gent perquè comencessin a preveure la 
recollida porta a porta i repartir uns cubells i fer propaganda i tot el que s’estipula al Projecte, hi ha xifres en 
cubells i pancartes i tot el que s’ha gastat, i aquí acabava l’ajut de 20.000 euros. Perquè posar en marxa la 
recollida porta a porta és competència delegada al Consell Comarcal, per tant, la que està mentint és 
l’alcaldessa, en aquest cas, perquè la recollida porta a porta no és competència municipal, pot ser-ho, però no 
ho és perquè ho tenim delegat al Consell Comarcal. I ja m’explicaràs amb 20.000 euros que pots fer de la 
recollida porta a porta?                   
La senyora alcaldessa respon que amb 20.000 euros s’ha fet tot el que s’ha fet fins ara. 
La senyora Atzara Noguera manifesta que el més fàcil és que el proper Ple la secretària informi sobre aquest 
ajut i com s’havia de justificar. 
La secretària demana intervenir per a respondre que li demanarà al tècnic de promoció econòmica, que va ser 
qui va tramitar aquest ajut, i que pot venir al Ple a explicar-ho. 
La senyora Atzara Noguera exposa que sí, que vingui al Ple i ho podrà explicar. Al pressupost d’aquest Projecte 
que diu el regidor Carlos Gibert i que ell també va veure, hi havia contemplat un lector de xip, perquè el volia el 
lector, per a conscienciar a la gent també o per a recollir?  
El senyor Carlos Gibert respon que pretenia que es pogués fer la recollida porta a porta. A les Garrigues la 
recollida de la brossa està delegada, i ara s’ha començat a fer negociacions, si haguéssim estat nosaltres a 
l’Ajuntament potser ho vindrien a buscar des de el Segrià o potser faríem el que estan fent al Cogul, no se que 
haguéssim fet.  
La senyora alcaldessa exposa que si tothom reciclem be, que espero que sí, la persona contractada quedarà 
pagada amb el retorn de la brossa, com ha dit. Respecte al proper Projecte que hi hagi començat diem que com 
l’ha començat l’equip anterior no el fem, doncs no, crec que era una cosa molt interessant i que per això l’hem 
continuat, podíem haver decidit perdre la subvenció i no fer-ho, però no vull saber el crit al cel que hauria 
posat el regidor Carlos Gibert. Creiem en el Projecte i l’hem fet nostre, tot i que venia de l’equip anterior. Si 
crec que una cosa és bona per al municipi, la proposo i la faig. I crec que això és molt bo per al municipi perquè 
l’Agència Catalana de Residus ja fa dies que està exigint uns terminis, que no s’estan complint i pensem que 
amb això, els arribarem a complir. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que hi havia un ajut concedit i un Projecte encomanat, per tant, aquesta 
empresa havia de cobrar molts diners. Només entrar a l’Ajuntament vam haver de pagar 11.000 euros a 
aquesta empresa sense saber si ho podríem aplicar al municipi, però els diners de l’ajut no els tindrem fins que 
es justifiqui que s’ha executat aquest Projecte. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que el que no podem dir és que estem a favor de la recollida porta a porta i 
que l’Agència Catalana de Residus ens dona un ajut i, a més, reconeix que està ben fet si dona l’ajut, i ara dir 
que ens hem tingut que trobar aquest “marron”, i que si fos ara no ho faríem. 
La senyora alcaldessa pregunta si no heu sentit les meves paraules? Això no ho he dit. 
La senyora Atzara Noguera exposa que el que està dient és que a part d’un ajut, hi havia un Projecte 
encomanat que s’havia de pagar i que l’Ajuntament, fins al moment, el que ha fet ha estat pagar molts diners a 
ECO ESTUDI sense saber si podria executar el Projecte perquè no hi ha solucions a nivell comarcal i hem 
preguntat al Segrià i no és tan fàcil, perquè la Granadella depèn del Consell Comarcal de les Garrigues, en 
aquest sentit, i l’Ajuntament de la Granadella no pot fer el que li doni la gana, tenint delegades les 
competències. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que tu delegues perquè tu vols, perquè les competències de la recollida del 
porta a porta son teves. 
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La senyora alcaldessa exposa que creu que això és una bona cosa per al municipi i per al món en general. 
Tothom haurà de fer la recollida porta a porta i tots hauríem de reciclar més, si ara tenim, durant uns quants 
mesos, uns contenidors a la vista, ho sentim molt, però també hem de ser conscient on va la brossa, mirarem 
de tenir-ho el més net i el més ben conservat possible i, quan abans millor, treure els contenidors d’allí i tenir 
l’àrea d’emergència per a tot el municipi. També vam reprendre un Projecte que havia començat l’anterior 
Ajuntament perquè ens emblava molt interessant, i és el Projecte de les Autocaravanes que estava previst 
ubicar al descampat que hi ha al darrera a dalt de les escoles, i el vam reubicar, i quedarà al darrera de les 
piscines, que és un Projecte que va conjuntament amb el canvi d’ubicació del bar de les piscines, que anirà a 
l’altre costat d’on és ara. Això és un Projecte que s’ha fet amb un ajut FEDER que gestiona la Diputació de 
Lleida, i que no hem pogut fer abans de l’estiu perquè els tràmits ja sabem que son lents, i la Diputació ha anat 
lenta, i encara no s’ha pogut executar, com era la nostra intenció, abans de començar aquest estiu, que és el 
que preteníem però no ha pogut ser. He parlat directament amb la Diputació i m’han dit que tot està sobre els 
tràmits previstos i que, si no hi ha res de nou, es podrà començar a executar al setembre. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que abans l’ha acusat de mentider i ara acaba de dir que és problema de la 
Diputació que s’ha retrassat això, i ell li diu que és problema de l’Ajuntament, que s’ha retrassat perquè hi ha 
hagut un canvi d’ubicació. 
La senyora alcaldessa exposa que no és veritat, perquè tots els Projectes van igual. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que s’hagués començat a licitar si no s’hagués fet un altre Projecte de 
modificació, es canvia d’ubicació perquè l’Ajuntament presenta un altre Projecte i això retrassa que es pugui 
iniciar l’obra.                        
La senyora alcaldessa exposa que no és veritat, que el Projecte és el mateix, i que es va preguntar si es podia 
canviar d’ubicació, i la Diputació va dir que sí, si era un terreny municipal no hi havia cap problema, i el Projecte 
és el mateix, col·locat en un altre lloc. No s’ha redactat un altre Projecte, és un altra ubicació no un altre 
Projecte. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que això és el que pateixen diàriament, no es culpa de la Diputació, ni de 
l’Ajuntament, ni de ningú, és culpa de com funcionen les administracions, que demanes una cosa i d’aquí 3 
anys encara estàs esperant, totes les administracions anem molt lentes, l’Ajuntament de la Granadella també.  
La senyora alcaldessa exposa que no ha dit que sigui culpa de ningú. Hi ha uns tràmits que s’han de complir.                       
La senyora Ester Pons afegeix que en un Ple anterior es va comentar aquest tema, que s’havia sol·licitat aquest 
canvi i els havien dit que sí, i que el que passava era que pel tràmits que hi ha a dins de la Diputació encara no 
havia passat per tots els estaments que havia de passar, llavors ens hem hagut d’esperar fins que s’ha fet el 
circuit. Això es va demanar quan ho vam decidir, que va ser l’estiu que vam entrar a l’Ajuntament. 
La senyora alcaldessa comenta que el dissabte vam fer un acte en homenatge a Emili Pujol, vilatà d’aquest 
municipi, que va ser molt entranyable i crec que tothom que hi va assistir va estar molt content. Aquest acte 
s’havia d’haver fet al novembre, que era quan se celebraven els 40 anys de la seva mort, però no va poder ser, 
degut a la pandèmia, i es va haver d’ajornar fins ara. Aquest acte serà el tret de sortida de la celebració dels 50 
anys de la Biblioteca del nostre municipi que, precisament, porta el seu nom. I des d’ara fins al desembre 
s’anirà fent tota una sèrie d’actes vinculats a la Biblioteca: Oleaterra, Actuació de Cultura del mes de juliol i 
molts actes que aniran vinculats a aquests 50 anys de la Biblioteca Emili Pijol del municipi.               
                                  
X. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Carlos Gibert manifesta que fa mes d’un any que es va fer una reunió al poble, en què va assistir una 
advocada del Despatx Simeó Miquel, i que l’Ajuntament volia, a través d’aquesta advocada, fer els tràmits 
corresponents perquè molts veïns que havien demanat un crèdit pel tema del gas al municipi poguessin cobrar. 
A nosaltres ens consta que hi ha hagut particulars que han fet els tràmits pel seu compte, han fet la denúncia i 
han cobrat aquesta part del crèdit, i volia saber si per part de l’Ajuntament s’havia fet un altre tràmit o no. 
La senyora alcaldessa respon que s’està fent aquest tràmit, precisament, a les persones que els hi han retornat 
els diners que van pagar, eren persones que havien finançat la instal·lació amb entitats bancàries i, 
precisament, ho van fer per l’assessorament de l’advocada del Despatx Simeó Miquel, gràcies al seu 
assessorament aquestes persones van anar a la seva entitat bancària i l’entitat bancària ja els hi va retornar els 
diners. Per a les altres persones s’està fent el tràmit pertinent, que no és senzill, però s’hi està treballant. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que a mi el que hem consta és que algunes d’aquestes persones han fet els 



 20210422ACTAPLE.doc 
 

16 

tràmits per ells mateixos, no a través de l’Ajuntament, han anat a l’oficina bancària i han fet la denúncia, tot pel 
seu compte.    
La senyora alcaldessa exposa que això ho han fet gràcies a l’assessorament que els hi va fer l’advocada, que els 
hi va dir que podien anar personalment, sense necessitar el tràmit d’advocat, a la seva entitat bancària i 
demanar el retorn els diners, i així ho han fet, i els hi han retornat els diners. 
La senyora Ester Pons manifesta que en una d’aquestes reunions va sortir la pregunta i el primer que va 
respondre l’advocada va ser: ho heu fet a través d’un banc, sí, doncs només necessiteu uns documents i anar 
vosaltres mateixos a l’entitat bancària, dient-los que seria més ràpid que fer-ho per l’altra via, ho va deixar molt 
clar i aquesta gent així ho va fer.           
      
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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