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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 8 DE GENER DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 1/21 
Caràcter: ordinari 
Data: 08/01/2021 
Horari: de 9,36 a 10,47 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. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
Excusen la seva assistència el Sr. Mario Flix Prats, i la Sra. Mònica Duaigües Reig. 
 
Ordre del dia: 
 
I.- Lectura i aprovació esborrany acta sessió anterior  
II.- Informes d’Alcaldia  
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
IV.- Aprovació inicial Pressupost Municipal per a l’exercici 2021  
V.- 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 4 de desembre de 2020 es dona per llegit de conformitat 
amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, i és aprovat per unanimitat dels assistents que 
son cinc 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 el passat mes de desembre van tenir alguna activitat lúdic- cultural per als 
infants, bàsicament, també han fet els actes de la Marató, amb molta participació, com sempre, tot i que aquest 
any ha sigut molt més restringit. Es va fer un ball col·lectiu a la plaça organitzat pel Grup Cultural Casino, que va 
tenir molt èxit, i després una subhasta d’objectes artesans organitzada pel l’Associació de Dones El Roure, en la què 
es van recollir molts diners per a la Marató. L’Associació de Dones també ha fet un calendari amb fotografies de 
dones en diferents punts del poble, i els diners recollits es destinaran a la Marató. L’Associació de Joves ha fet unes 
dessuadores i els guanys també els destinaran a la Marató. El Club Ciclista va fer una ruta i l’AMPA va fer un taller 
de manualitats per als infants. 
La senyora alcaldessa també informa que les Festes del Dia de Nadal i Cap d’Any no s’han pogut fer, degut a la 
pandèmia. Han conservat la Festa de Reis, que han celebrat aquesta setmana, canviant el format, al no poder estar 
tota la gent al Centre Cívic, i a petició del pares i les mares de l’AMPA, comptant amb la col·laboració del jovent. 
Han repartit els regals per les cases i aquest canvi de format ha tingut molt d’èxit.            
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La senyora alcaldessa continua informa que han canviat el sistema d’obrir els llums de la Sala Gran del Centre Cívic 
que era una cosa que portava de cap a tothom que utilitza aquesta Sala, perquè s’havia de pujar fins al primer pis 
per a obrir els llums. Han trobat la solució: instal·lant un interruptor de comandament a distància.   
La senyora alcaldessa segueix informant que, referent a un comentari que havia fet el regidor Carlos Gibert al Ple 
anterior, tots els documents referents al Projecte de les Caravanes estan presentats dins el termini i tot el que 
exigia el Projecte està conforme, ho van repassar i estava tot correcte.     
La senyora alcaldessa informa que la modificació de l’Ordenança del ICIO es va publicar i que tothom hi pot accedir 
per veure els canvis que s’han produït, sobretot pel que fa a les bonificacions, tot i haver conservat el 4% de 
l’impost per a projectes de les empreses que s’implanten al territori i en treuen benefici. 
La senyora alcaldessa finalitza informant que els Dia de Reis es van reunir amb els Quintos al tornar a tenir fortes 
restriccions per la pandèmia que precisament duren fins al dia 17. Van comentar amb els pares i mares i amb els 
Quintos que millor no organitzar la Festa de Quintos que sempre fan el 17 de gener, que és la segona Festa Major; 
de moment, ho han ajornat fins al mes de juliol, a veure en quines circumstancies es troben aleshores de la 
pandèmia. El dia 18 de gener, que és festa local, es farà Missa de Sant Antoni a l’Església.     
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 

 Decret 142/2020, resolució aprovació Pla Seguretat i Salut. 

 Decret 143/2020, 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 144/2020, 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 145/2020, resolució concessió llicència obres per fer obres d’aïllament de dues naus avícoles 
existents i canviar la il·luminació actual de tres naus existents per il·luminació led més sostenible a la Partida 
Coll Juncà, s/n del terme municipal de la Granadella.  

 Decret 146/2020, resolució concessió llicència obres per reparació parets i sostres a l’immoble situat al 
carrer Ruera, 9 de la Granadella.    

 Decret 147/2020, resolució aprovació Memòria Tècnica Valorada per la construcció de 15 nínxols 
prefabricats al Cementiri Municipal.  

 Decret 148/2020, 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 149/2020, resolució aprovació Certificació.  

 Decret 150/2020, resolució aprovació adhesió a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS CON 
INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES, així com als seus acords i estatuts, nomenant com a representant 
en la mateixa en nom d’aquest Ajuntament a la Sra. Elena Llauradó Pomar, en la seva qualitat d’Alcaldessa. 

 Decret 151/2020, resolució contractació personal. 

 Decret 152/2020, resolució llicència activitat d’implantació d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum de 3.6 Kw potencia nominal en un habitatge existent al carrer Eixample, 17 de la Granadella. 

 Decret 153/2020, resolució concessió llicència obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum de 3.6 Kw potencia nominal en un habitatge existent situat al carrer Eixample, 17 de la Granadella.  

 Decret 154/2020, resolució llicència activitat d’implantació d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum de 3.6 Kw potencia en un habitatge existent al carrer Fossar Vell, 2 de la Granadella. 

 Decret 155/2020, resolució concessió llicència obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum de 3.6 Kw potencia en un habitatge existent situat al carrer Fossar Vell, 2 de la Granadella.  

 Decret 156/2020, resolució concessió llicència obres per a impermeabilitzar i enrajolar el terrat del 2n pis a 
l’immoble situat al carrer Vall de Boters, 60 de la Granadella. 

 Decret 157/2020, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta pel Decret 151/2020 de contractació de personal. 
La senyora Atzara Noguera respon que es tracta de personal per al Casal de Nadal que, de fet, acaba avui. 
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Els assistents es donen per assabentats de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2021  
La senyora alcaldessa exposa que abans que comencin a repassar el pressupost vol dir que com ve sent el voler 
d’aquesta legislatura, aquest pressupost que avui presenten per a l’any 2021 ha estat treballat pels tres grups 
que composen aquest Consistori, han tingut una reunió, i l’han estat comentant i discutint.  
 
Atesa la tramitació de l'expedient per a l'aprovació del pressupost que ha de regir en l'exercici de 2021, així 
com les bases de la seva execució, formades de conformitat amb allò que disposa l'article 9 del Reial Decret 
500/1990, pel qual es desenvolupa en matèria de pressupostos el Capítol I del Títol VI del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i tenint en compte 
que l'expedient del pressupost s'ha tramitat de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del Reial Decret 500/90, i adaptat a l'organització i circumstàncies de l'Ajuntament de la 
Granadella. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2021, anivellat en despeses i 
ingressos, en la quantitat total de 1.525.375,00€, les Bases d'execució del Pressupost, plantilla de personal i 
relacions de llocs de treballs.  
 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA 
INGRESSOS 

A) Operacions corrents  €  

Cap. 1. Impostos directes        586.900,00  
 Cap. 2. Impostos indirectes        264.942,00  
 Cap. 3. Taxes i altres ingressos        156.380,00  
 Cap. 4. Transferències corrents        287.000,00  
 Cap. 5. Ingressos patrimonials            9.200,00  
 Cap. 7. Transferències de capital        180.953,00  
 B) Operacions de capital   
 Cap. 9. Passius financers           40.000,00  

TOTAL     1.525.375,00  

DESPESES 

A) Operacions corrents  €  

Cap. 1 Despeses del personal         298.900,00  

Cap. 2. Desp. béns corrents i serveis         593.708,00  

Cap. 3. Despeses financeres           15.667,00  

Cap. 4. Transferències corrents         167.800,00  

B) Operacions de capital   

Cap. 6. Inversions reals         409.300,00  

Cap. 9. Passius financers           40.000,00  

TOTAL     1.525.375,00  

 
Segon.- Exposar-ho a informació pública, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de 
quinze dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se reclamacions, 
l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense necessitat de nou acord, tal i com es preveu a l'article 169 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, procedint a la publicació del mateix, resumit per capítols, en el tauler d'anuncis de la corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
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El senyor Carlos Gibert manifesta que hi votaran en contra pels següents motius: es presenta un pressupost de 
1.525.375 euros, el de l’any anterior era de 1.328.825 euros, per tant, és un dels pressupostos més elevats que 
aprova aquest Ajuntament degut, en molta part, als ingressos que reben de les empreses eòliques i del nou 
Parc Eòlic Solans, que ara ha pagat el 4% del ICIO a diferència d’altres vegades que havien presentat recurs 
contenciós-administratiu, i també per altres ingressos extres com poden ser les subvencions del PUOSC, que en 
legislatures anteriors no s’havien concedit. També volen comentar que dins el Capítol II de despeses hi ha 
partides, com la de Serveis Jurídics, amb un import de 32.000 euros, (dels quals correspondrien 14.000 euros al 
Despatx d’Advocats Simeó Miquel per a la interposició del recurs contenciós-administratiu a Governació pel Pla 
d’Obres, i 18.000 euros al Despatx Gonzalo Advocats, que forma l’Associació de Municipis d’Energies 
Renovables espanyol, respecte a la qual entenen que també pagaran la quota anual, que ja s’havia pagat 
anteriorment i, més enllà de la reunió que es feia anualment a Madrid, a veure quin servei donarà aquesta 
Asociación de Municipios de Eolia Renovables). A nosaltres se’ns va criticar, al seu moment, per la despesa que 
havíem vingut fent amb l’anterior advocat Enric Vicente, qui els va assessorar les dues legislatures passades 
que van estar governant, per un import de 42.598 euros, durant aquests 7-8 anys anteriors, i ara veuen que en 
3-4 mesos el Despatx Gonzalo Advocats ja vol cobrar, de moment, 18.000 euros. Amb l’advocat Enric Vicente es 
va guanyar, a principis del mes de setembre, el recurs contenciós-administratiu interposat per les empreses 
eòliques, i els va sorprendre que al mes d’agost de 2020 s’emetés un Decret d’Alcaldia aprovant la comanda i 
nomenament del nou lletrat i la sol·licitud de la suspensió del procediment. Entenen que, com han dit des de el 
principi, no han de negociar mai amb les empreses eòliques, ni fer convenis, el que han de fer és que paguin el 
4% del ICIO, com també va reafirmar la sentència del TSJC, tot i que els advocats de les empreses eòliques 
estan en el seu dret de presentar un recurs a Madrid. No entenen com es fa un canvi d’advocat que ha guanyat 
el recurs al TSJC. 
La senyora alcaldessa pregunta si estan debatent el pressupost o estan debatent altres coses? 
El senyor Carlos Gibert respon que està fent referència a les dades que hi ha al pressupost, els 32.000 euros de 
la partida de Serveis Jurídics. Continua explicant el perquè no aprovaran aquest pressupost: al Capítol VI de 
despeses s’han previst una sèrie d’inversions, no menors, per un import total de 409.300 euros, al 2020 
l’import era de 304.950 euros. Si resten del Capítol VII d’ingressos que recull els ajuts que tindran (LEADER, Pla 
Cooperació Municipal, Camins, PUOSC) que fan un total de 180.953 euros, la diferència és de 228.347 euros, 
que caldrà finançar amb fonts propis, i que representa més del 50%. Veuen el Projecte de Seguretat (7.000 
euros), Instal·lació Fotovoltaica (74.000 euros - subvencionada una part pel LEADER), Projecte de 
Telecomunicacions (49.000 euros), Arranjament de Piscines, Arranjament de la Zona Esportiva, Construcció de 
Zona d’Emergència de Residus, Paisatges de Ponent, Refugi de la Guerra Civil. Troben a faltar la Rehabilitació 
de l’Església (48.500 euros) pressupostada al pressupost anterior i que sembla ser que no s’ha fet. Veuen la 
situació de plena pandèmia en què es troben i que al mes de maig el nostre grup va fer una sèries de 
propostes: com la de tenir l’opció d’un menú domiciliari, reinstaurar la xarxa de voluntaris per a la gestió local 
d’aliments, creació d’una targeta moneder amb fonts de capital per a famílies més vulnerables, augmentar la 
partida de rehabilitació de vivendes per a rebaixar el lloguer, regularització de l’empadronament d’immigrants, 
pagar el 100% de l’import de la seguretat social d’autònoms, crear un observatori d’una borsa de treball, 
reactivar zones verdes i mesures de reducció del trànsit, congelar inversions previstes per obres, i demés 
propostes que s’havien fet, i que tant el Grup d’Alternativa com el grup de Junts per Catalunya hi van votar en 
contra. Entenen que hi ha obres que poden ser urgents, més enllà de fer un gimnàs, una pista de pàdel o un bar 
a les piscines, com poden ser les canonades d’aigua de boca o les clavegueres. 
La senyora Atzara Noguera exposa que el tema de les propostes que van fer al mes de maig està molt be, però 
que diverses vegades se us ha convidat a treballar-les, i encara us estic esperant, i creu que la resta d’equip 
també, per tant, presentar un paper amb un conjunt de propostes, que s’han de desenvolupar per a poder 
aplicar al municipi, i que se us convida perquè es te la voluntat de dur-les a terme, cal que ens asseguem i les 
treballem, i això no ha passat, i se us ha convidat en diverses ocasions.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que només ha dit que el grup d’Alternativa va votar en contra d’aquestes 
propostes.  
La senyora Atzara Noguera exposa que no pot ser posar un batibull de 12-13 propostes, sense tenir-ne cap de 
desenvolupada, i que quan donen la informació han de ser conseqüents i no poden dir el seu punt de vista 
davant del poble d’una cosa que distorsionen.  
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El senyor Carlos Gibert manifesta que vam fer una sèries de propostes i que no les han vist reflectides al 
pressupost. Tenen coses pendents, que han anat demanant i voldrien saber si es preveu fer una auditoria, com 
es va preveure que cada any es faria, i que no han vist al pressupost. Es va fer una auditoria i encara no s’han 
fet públics els resultats, i no tenen cap còpia de l’auditoria. També hi ha pendent fer aquesta reunió pública, 
que ja ha demanat vàries vagades al Ple, per a explicar la resolució dels judicis dels aerogeneradors, i tot i que 
la situació és la que és, fan altres reunions virtuals. També vol dir que el judici de l’anterior agutzil es va fer a 
l’agost de 2019 i que no saben quan es produirà el judici de Atzara, també volen saber, respecte a les vivendes 
que s’havien de rehabilitar, concretament el pis del refugiats sirians, que ells van renunciar a cobrar 
l’assistència a plens i que els diners anessin a jardineres públiques i als sirians, i ja explicaran les quantitats que 
s’han aplicat. Van fer una visita a aquesta família de sirians, fa pocs dies, i li van comentar que no havien tingut 
cap visita per part de l’Ajuntament; on viuen tenen greus problemes d’humitat i problemes en els tancaments 
de finestres i demés, i demanen que, almenys mensualment, a través de l’agutzil o de qui sigui, se’ls faci 
aquesta petita aportació econòmica en efectiu, directament a aquesta família perquè, a més, tenen unes grues 
mancances, concretament amb el fill mitjà, a qui van fer una operació a Barcelona, al seu moment, que no és 
culpa de l’Ajuntament. 
La senyora alcaldessa exposa que no està parlant del pressupost.       
La senyora Atzara Noguera manifesta que això que diu el regidor Carlos Gibert va més enllà i és més greu, ja 
que parla de la intimitat i la sensibilitat d’una família, i creu que hi ha un circuit molt mes curt i fàcil que posar 
el morbo a sobre la taula, i és que cobri aquests 50 euros cada Ple i portar-los-hi personalment a casa d’aquesta 
família, i no cal penjar-se medalles, perquè potser l’Ajuntament no està habilitat per a donar diners a una 
persona física.  
El senyor Carlos Gibert exposa que el que volen fer aquesta legislatura és que els diners que han de cobrar per 
assistències donar-los a la família siriana perquè coneixen les deficiències d’aquesta família, i vol que consti al 
Ple. 
La senyora Atzara Noguera manifesta: i jo em pregunto i tot això no es pot fer en privat o cal quedar be davant 
del Ple?, perquè s’està tocant la intimitat d’una família i això està gravat i ho veu tot el poble, i els que hem 
estat objectiu de la societat, i li diu per experiència pròpia, sabem que no és massa bonic i aquests temes es 
poden tractar d’altres formes. 
El senyor Carlos Gibert exposa que vol acabar dient que li agradaria saber en les condicions que està el pare de 
la regidora Atzara Noguera en l’altre pis, si es paga el lloguer, si es paga l’aigua, i en quines condicions 
sanitàries està. 
La senyora Atzara Noguera pregunta si li pagava a ell el lloguer, perquè va estar 8 anys d’alcalde, no sap que ve 
a reclamar ara. 
El senyor Carlos Gibert respon que, al seu moment, quan l’alcaldessa estava a l’oposició, van intentar 
emprendre mesures amb ell, perquè entenen que tenen un ocupa amb un pis que és del municipi, i un ocupa 
no sol pagar el lloguer, per això és un ocupa.  
La senyora Atzara Noguera exposa que doncs ho continua sent.  
La senyora alcaldessa manifesta que no han parlat de pressupostos, sinó de tot, genèricament. L’associació a la 
que s’han adherit: ANMER, que ja hi estaven adherits, anteriorment, però quan ella era a l’oposició es van 
donar de baixa, ara, a l’agafar els servies de Gonzalo Advocats, aquest despatx d’advocats forma part d’aquesta 
associació, li van suggerir que seria interessant tornar-s’hi a adherir perquè així quedarien cobertes, amb la 
quota que pagaven, moltes de les actuacions que fa el propi advocat i així no les caldria pagar a part, per això 
s’ha fet. Els 18.000 euros que aquest despatx vol cobrar son per a tornar a recórrer el contenciós que han 
tornat a presentar les empreses eòliques, que és una cosa que fa molt temps que arrosseguen, i que no és 
gratuïta.  
La senyora Ester Pons afegeix que de la mateixa manera que cobrava l’advocat Enric Vicente. 
La senyora alcaldessa continua dient que dels diners que el regidor Carlos Gibert ha dit que se li han pagat a 
l’advocat Enric Vicente encara en tenen pendents de pagar i que, segons l’advocat Enric Vicente diu que se li 
deu, per les gestions que va fer portant aquest recurs al Suprem, son uns 38.000 euros, que recorda, i creu que 
ho ha dit alguna altra vegada, que no troben enlloc cap document que indiqui que es va quedar d’aquesta 
manera, senzillament ell reclama aquests diners, però ella no ha vist ni cap conveni, ni cap acord, ni res, no hi 
ha res, no han trobat res que ho digui.  
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La senyora Ester Pons afegeix que l’advocat Enric Vicente els va dir que si no ho trobaven que ho consultessin a 
l’anterior alcalde, i així ho van fer en un Ple, i no va respondre res.                  
La senyora Atzara Noguera també afegeix que això puja 88.000 euros, revisades totes les factures.  
La senyora alcaldessa continua exposant que de tots els projectes que tenen intenció de fer en aquest 
pressupost de l’any 2021, l’únic que queda fora de subvenció és el projecte de telecomunicacions, que creuen 
que el municipi pot assumir, i que això a la darrera reunió ho van parlar i ho van aclarir. Ara troba fora de lloc 
haver de dir això aquí, quan ja és una cosa que es va aclarir.  
La senyora Ester Pons manifesta que ja van dir que no estava dins de l’apartat de subvencions perquè era un 
apartat de la Diputació que els venia. I respecte a les dues vivendes socials que s’havien de fer, es va denegar la 
subvenció sol·licitada al PUOSC, i contra la qual han interposat aquest recurs contenciós-administratiu, que 
portarà el Despatx Simeó Miquel (amb un cost de 14.000 euros), perquè no han acceptat les vivendes socials, i 
no només a la Granadella, sinó a tots els municipis que van presentar projectes de vivendes socials, i tots els 
municipis que no els hi van aprovar estan presentant un contenciós contra el Departament de Governació.  
La senyora Atzara Noguera afegeix que els 7 regidors i regidores van decidir tirar endavant el recurs contenciós-
administratiu contra el Departament de Governació. 
La senyora alcaldessa demana a la secretària que expliqui la no inclusió al pressupost de la inversió de 
l’arranjament de l’església. 
La secretària demana intervenir per a explica que al ser una obra prevista al pressupost de 2020 i que 
comptava amb una subvenció i amb un conveni de col·laboració econòmica, va considerar que era més 
convenient incloure-la al pressupost de 2021 com a una incorporació obligatòria, per tant, caldrà fer una 
modificació pressupostària, una vegada aprovat el pressupost.  
La senyora alcaldessa exposa que les partides que diu que no s’han tocat, com d’autònoms, etc, es conserven 
així per si s’han d’utilitzar, i si no s’utilitzen es regularitzaran a la liquidació del pressupost. Referent a 
l’auditoria, creu que algun dia ja havia parlat de la resolució de l’auditoria. 
La senyora Ester Pons afegeix que poden venir a l’Ajuntament a consultar-la. 
La senyora Atzara Noguera també afegeix que pot venir a consultar-la tot el poble. 
La senyora alcaldessa exposa que tots els documents son públics i l’auditoria també. Referent als diners que no 
cobren dels Plens i que volen dedicar a les persones refugiades sirianes que tenen al poble, ho van consultar i 
resulta que donar els diners directament des de l’Ajuntament no era gaire coherent, per tant, s’ha fet arribar 
els diners a la ONG que va portar aquesta família siriana a la Granadella, i seran ells qui els hi faran arribar, 
també te un document d’agraïment, que s’ha descuidat de dir al començament del Ple, d’aquesta ONG, cap a 
les persones que han donat aquests diners. No creu que parlar d’aquesta família sigui tema de parlar en un Ple. 
Primer, tenen dret a la intimitat, no s’ha d’esbombar aquí públicament si estan bons o estan malalts, si passen 
gana, si tenen fred, etc, no és coherent, no és el lloc. S’han reunit vàries vagades amb aquestes persones, no 
sap qui li ha fet arribar la informació però no és correcta, i estan sempre pendents en relació a l’assistent social 
pel seguiment d’aquests nens, i no explica res més perquè creu que aquí no és el lloc.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que questa setmana ha estat amb converses i que a partir de la setmana 
vinent, dilluns dia 11, tenen una reunió a programar per tractar aspectes amb els que es pot ajudar a aquesta 
família, i no cal que ho sàpiga tot el poble. També vol aclarir algunes coses perquè siguin més ajustades a la 
realitat possible i no estiguin distorsionades, referent als ingressos del Capítol II del ICIO per un valor de 
250.000 euros, i que van explicar a la reunió de pressupostos, no fan referència al Parc Solans, si la secretària 
ho vol aclarir li passa la paraula i si algú te algun dubte pot preguntar-ho, no fan referència a això perquè estan 
parlant del pressupost d’enguany, és una previsió del que es creu que pot passar, com es fa cada any. Respecte 
a les propostes del maig, ja ho ha dit, però ho repeteix: si volen es poden quedar ara, després del Ple, tot el 
matí i les treballen perquè, de fet, ja s’ha incorporat una partida en aquest pressupost per a poder dur a terme 
una de les propostes que van fer i que ja hi estaven treballant, que és la partida d’ajuts suport domiciliari que 
s’ha incrementat en 7.000 euros més per a poder treballar la opció del menú a domicili, quan vulguin estan 
convidats a treballar-la amb tots. El tema del Capítol VII de transferències de capital per import de gairebé  
181.000 euros i el de les inversions per import de 409.000 euros, creu que l’Ajuntament de la Granadella es pot 
permetre 200.000 euros d’inversions, sempre i quan siguin per a millorar la vida dels seus vilatans i vilatanes, ja 
sigui a través de la fibra òptica o donant la opció del gimnàs als joves, o la que sigui. Li sobta que parlin de quin 
pressupost més elevat, quan fa dos anys aquest Ajuntament va arribar a 1.500.000 euros passant i incomplint 
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la regla de la despesa, per tant, no estava previst, aleshores, quan tu ho estàs valorant i pressupostant és que 
tens una clara voluntat de complir les regles i el joc del que és el pressupost. Donar lliçons aquí de si el 
pressupost és molt elevat o no o si saben fer-lo o no, creu que sobra. El tema de l’auditoria ella tenia entès, i 
potser aquí s’equivoca, que tenien penjats a la web els documents, no n’està segura, però sí que és veritat que 
s’ha fet públic en diverses ocasions i que ho pot consultar tothom, no només els regidors, sinó tot el poble, 
perquè ells només son un petit reflex del que és tot el poble, l’Ajuntament és tot el poble. Entén que no 
aprovin el pressupost, per una senzilla raó, perquè a la reunió que han tingut i que tots han tingut a disposició 
al mateix temps el document proposta de la secretària, no hi van fer cap aportació de millora al pressupost. 
Seguidament mostra un full als regidors i regidores on hi ha totes les aportacions fetes per dos grups en aquella 
reunió: es va dir que calia intentar millorar la partida dels carrers, ja que estan molt malament, incloure una 
partida de participació ciutadana per habilitar eines perquè puguin triar aquests diners per a inversions, 
recuperar i tenir partida per a l’esterilització de gats, que tenen moltes colònies al municipi i s’han de començar 
a controlar, pujar la partida d’acció social i la dona, que fa dos anys era de 1.000 euros i ara és de 2.500 euros i 
esperen anar pujant-la més, les activitats a la biblioteca la mantenen com l’any passat, que la van pujar 1.000 – 
1.500 euros, ja que es fan moltes activitats, les despeses de quilometratge tornen a baixar brutalment, les 
dietes també, pugen els interessos d’operacions d’arrendament financer, per si és el cas que cal fer un leasing o 
un renting per una furgoneta, ja que tenen uns cotxes que van ser unes molt males inversions, pugen la partida 
d’ajut a suport domiciliari, i els tornen a convidar a treballar el projecte del menú a domicili, mantenen la 
pujada de l’ajut de l’habitatge, que venia sent de 10.000 euros i ara és de 30.000 euros des de l’any passat, 
pugen els ajuts a connexió eficient, preveient que tinguin la fibra òptica, dupliquen aquesta partida perquè 
tothom pugui tenir la subvenció, creen la partida de mesures de reactivació econòmica (5.000 euros) per a 
poder continuar aportant a l’activitat econòmica del nostre municipi, pugen la partida de maquinària i utillatge 
(10.000 euros) per a poder instal·lar màquines al gimnàs per als joves i tothom que ho vulgui, pugen la partida 
de mobiliari urbà 2.000 euros, per a poder fer un xic de manteniment als parcs infantils, que fa entre 10 i 15 
anys que estan instal·lats i no s’hi ha fet cap actuació, creen una partida de projecte de seguretat, perquè cal 
millores al circuit d’alarmes que tenen, que no és eficient i només fan que perdre diners i no funcionen i 
molesten a la regidora Ester Pons a l’aplicació. S’incorpora un projecte de fibra òptica, per a donar un servei 
més al municipi, que en els temps que corren de pandèmia, necessiten una bona connexió, tant per al 
teletreball com per als estudiants que ho han de fer des de casa. Respecte al bar de les piscines és evident que 
hi haurà un any que, si no es fa una actuació, no el podran obrir, i Sanitat fa molts anys que avisa, i ells ho 
saben més be que ningú. El projecte de zona esportiva és necessari, ja que tenen una zona esportiva deixada de 
la ma de déu, perillosa, perquè encara hi ha les baranes de fa anys, mig trencades i mig podrides, on un dia algú 
s’hi farà mal, i incorporen els pressupostos participatius votats en moció en aquest Ajuntament l’any 2020 amb 
una proposta de 30.000 euros de partida per a l’any 2021. Creu que han fet una bona feina i que entén que no 
havent fet cap proposta, no els aprovin.  
La senyora Ester Pons exposa que respecte a la moció que van presentar al Ple de maig de què parlen, ja va 
explicar i torna a explicar que referent a reinstaurar la xarxa de voluntaris per a gestionar el banc d’aliments, 
vol recordar que l’assistent social es va posar en contacte amb ells per a dir-los que les famílies usuàries del 
banc d’aliments no volien anar al banc d’aliments perquè no es veiessin, estan en un poble petit i se’ls veia, 
llavors van sol·licitar si se’ls hi podia portar a casa, de fet, ho van parlar amb la persona responsable del banc 
d’aliments, ho va entendre, hi va estar d’acord i els va oferir que en cas de necessitat, ho tornarien a activar, de 
moment, li van dir que restarien a l’espera del que els digués l’assistent social, no hi ha hagut cap més 
moviment, se’ls porta a les famílies a casa i aquí s’ha quedat, en el moment en què els diguin que necessiten, 
ho faran. Referent a la gestió del banc dels aliments que feien de recollida d’aliments al poble i referent a la 
targeta moneder, les famílies vulnerables ja tenien una assistència, que es continua mantenint i, com han dit 
moltes vegades, estan a disposició del que necessiti l’assistent social, perquè és ella qui coneix millor la situació 
d’aquestes famílies, i ells no la volen conèixer perquè, a apart, no creuen que s’hi hagin de posar, tenint una 
persona que ho està gestionant i que ella és la persona que ho ha portat durant molt temps, i quan els ha 
arribat alguna queixa, els ho han vingut a dir, i ho han solucionat.  
La senyora Atzara Noguera manifesta que tenen constantment converses tant amb la treballadora social, com 
amb l’assistent social, per a poder aportar a les famílies que es tenen detectades i que ells intenten portar, amb 
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la màxima discreció per la seva vulnerabilitat i intimitat, i que creuen que així s’ha de fer tota l’oferta que hi ha 
a la Granadella per afavorir a aquestes famílies més vulnerables. 
La senyora alcaldessa vol agrair les dues observacions, que han estat molt be, i afegeix que tota l’explicació que 
ha fet la regidora Atzara Noguera recorda que ja es va fer a la reunió que van tenir per parlar dels 
pressupostos, que ja ha dit abans, i en aquella reunió no van fer ni una observació, ja sap que el millor és dir-ho 
al Ple perquè tothom ho sàpiga però les reunions son precisament per parlar, per discutir, per a veure els 
diferents punts de vista de tothom, i per canviar alguna cosa que sigui convenient, i recorda que els 4 anys que 
ella va estar a l’oposició i ells eren al capdavant, en cap moment, no se la va convocar a cap reunió per a parlar 
dels pressupostos, ni de res. 
La senyora Atzara Noguera afegeix que ella com que no hi era i li agradaria saber-ho, pregunta si no es 
treballaven els pressupostos tots els regidors a l’Ajuntament. 
La senyora alcaldessa respon que no.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que fer una reunió prèviament a aquests pressupostos a 15 dies de passar-los 
pel Ple, això no és treballar-los, de fet, no han pogut parlar en tot l’any i pico que porten aquí. Estan en una 
pandèmia, en plena època de COVID, i sí que veuen que totes aquestes inversions poden ser molt útils i molt 
bones, que segurament que fan falta, però les xifres diuen que amb ajuts no cobreixen ni el 50%. Creu que va 
ser a proposta del grup de la senyora Atzara Noguera fer una auditoria anual, si no recorda malament, doncs ja 
la veuran, si és que s’ha demanat. Veuen, en general, que s’ha millorat algun ajut, però les seves propostes 
anaven a millorar-los encara més, i poden parlar-hi cada dia amb l’assistent social. Respecte al tema de la 
família siriana, que els va anar a visitar aquestes festes, a ell li van dir que no hi havia anat ningú de 
l’Ajuntament a veure’ls personalment, i tenen greus problemes en l’edifici en que estan, per no parlar de 
problemes de salut i que així li van manifestar, i els va dir que ho traslladaria a l’Ajuntament. 
La senyora Atzara Noguera exposa que doncs a trigat uns dies, podia haver agafat el telèfon i fer-ho el primer 
dia.                    
 
El debat d’aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a www.lagranadella.cat/ajuntament, Gravacions dels plens, 
Dia i Hora 08/01/2021. Minut 1h06’40”      
 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que destinar 15.000 euros a l’arranjament de carrers convé, però el que 
convé més, si es vol fer aquest tipus d’actuació és, primer, i més amb la previsió dels ingressos dels 3.000.000 
d’euros de la sentència, fer un projecte de rehabilitació de tots els carres per saber per quin carrer es comença 
i quina partida s’hi destina. Respecte als camins aquests any s’hi ha gastat molts diners, perquè han donat ajuts 
de la Diputació, etc, però si es passa pels camins principals no n’hi ha gaires d’arranjats, s’han arranjat molts 
camins secundaris, si tots la inversió que s’ha fet als camins hagués estat als camins principals, pensa que 
gairebé s’haguessin seguit tots, i quan diuen que no ens havíem gastat mai tants diners, és perquè no els 
havien donat de la Diputació de Lleida, que donava 7.000 euros cada any i l’Ajuntament hi destinava de 18.000 
a 26.000 euros, segons els anys i les disponibilitats. 
La senyora Atzara Noguera exposa que aquests diners es van aprovar, l’any passat es va proposar al pressupost 
una partida de 30.000 euros, independentment dels ajuts que donessin, es va triplicar la partida. I algun veí del 
poble havia manifestat que aquests camins secundaris que diu, fins i tot, s’havien esborrat, que ja no hi eren. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que doncs perquè aquest veí potser havia llaurat el camí. 
La senyora Atzara Noguera exposa que la persona que va fer aquesta aportació, dubta que l’hagués llaurat, i va 
ser en una reunió de poble. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que s’han gastat molts diners en camins que només hi passa 1 veí o 2.  
La senyora Atzara Noguera exposa que referent als 15.000 euros per als carrers no es pretén, amb aquesta 
partida, fer cap carrer, perquè ell, havent estat el regidor d’obres, be deu saber que amb 15.000 euros no n’hi 
ha ni per a posar la primera vorera.   
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que amb 15.000 euros no n’hi ha ni per a la tapa de la claveguera, posar 
15.000 euros per arranjar carres és fer volar coloms, cal engegar el projecte per a fer els carrers, i les 
clavegueres, i l’aigua . 
La senyora Atzara Noguera exposa que a moltes voreres hi ha desnivells a l’asfaltatge i forats petits que poden 
fer caure a la gent, aquests diners son per als manteniments d’aquest tipus, que no dona per a més, i aquest 

http://www.lagranadella.cat/ajuntament


 20210108ACTAPLE.doc 
 

9 

any ja es començarà a treballar amb la modificació del POUM, que tanta falta fa i que inclourà tots els temes de 
dins del poble, de carres que no estan asfaltats i coses que hi ha pendents, i poden venir sempre que vulguin, i 
si hi ha algun camí que considera que cal fer, li pot trucar per telèfon i dir-li al regidor Mario Flix. 
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que de la mateixa manera que hi passa ell, hi passa tothom, i que els 
diners de tots s’han d’invertir al lloc en què beneficiïn a la majoria de gent, no a uns quants. 
La senyora Atzara Noguera exposa que l’any passat al pressupost van preveure un import baix per a la 
construcció de nínxols, i ell mateix va proposar de pujar-lo i ho van fer, no se n’havien adonat, per tant, si ell 
detecta una cosa que creu que es pot millorar, és tant senzill com dir-ho, que l’Ajuntament som tots i totes.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que nosaltres no estem al govern.  
El senyor Josep Maria Vilalta afegeix que la reunió de l’altre dia, dels pressupostos, no serveix de res, comentar 
el que vulguin dels pressupostos sense que hi hagi la tècnica al davant és fer volar coloms.   
La senyora Atzara Noguera exposa que ella ha agafat el pressupost, ha fet les aportacions que ha considerat 
que calia fer i quan ja ho tenia li ha dit a la secretària si ho podia fer així, i ells poden fer el mateix, i si creuen 
que ha de ser a la reunió nomes cal sol·lictar-ho. 
El senyor Carlos Gibert pregunta si també estan al govern amb ells per pactar el pressupost.  
La senyora Atzara Noguera respon que no és qüestió d’estar al govern, o és que només es fa feina als 
ajuntaments quan s’està al govern? 
El senyor Carlos Gibert respon que deu ser qüestió de trobar-se a l’Ajuntament 15 dies abans i preguntar-los si 
volen fer alguna aportació i ja està. No hi passaran per aquí.  
La senyora Atzara Noguera exposa que doncs es la seva voluntat, son tots regidors en aquest Ajuntament i si hi 
volen treballar, endavant.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que, fins ara, se’ls ha titllat de tot i avui la regidora Atzara Noguera sembla 
que s’ha omplert de glòria. Els deien que gestionaven malament i gestionaven tant o millor que ells, avui tenen 
una pandèmia i en aquest pressupost veuen una manca de gestió perquè volen fer inversions amb poc retorn, 
sense tenir un 50%, i no poden utilitzar la demagògia tan fàcilment. Si nosaltres parlem que aquest és el 
pressupost més elevat és perquè és així perquè es contemplen uns ingressos de cara a l’any que be que no 
s’havien produït mai en aquest poble, i si van incomplir la regla de la despesa va ser per uns majors ingressos 
que els van venir donats durant el curs del pressupost. 
La senyora Atzara Noguera exposa que no és demagògia, és real, que vol que mirin la liquidació?  
El senyor Carlos Gibert manifesta que estan parlant de pressupostos, no de liquidació que es farà a finals d’any, 
perquè ells també poden tenir majors ingressos, o no. 
La senyora Atzara Noguera exposa que ella ha parlat de la liquidació de fa 2 anys.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que ho sap perfectament, ell estava en aquest Ajuntament i ella estava 
treballant de secretària o no, potser ja havia demanat la baixa; doncs esperen que en breu puguin saber del seu 
judici. La resolució del judici de l’agutzil ja es va fer a l’agost de 2019. 
La senyora Atzara Noguera exposa que li comunica com a Atzara Noguera, no com a regidora, que el judici serà 
al maig d’aquest any, que li va fer saber l’advocada fa uns dies, i ella en te més ganes que ell, que es faci. I en 
aquest Ajuntament s’havien fet diverses obres, moltes amb ajuts FEDER o LEADER, i ella no hi veu cap retorn. 
Pregunta si el que han de fer és més equipaments, demanar un altre FEDER o un altre LEADER i posar un altre 
equipament al poble, i anar pujant la partida de manteniment, de llum, de conservació, de personal. 
El senyor Carlos Gibert respon que  fer un Refugi també és fer un nou equipament. 
La senyora Atzara Noguera exposa que no, que el que faran és rehabilitar-lo.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que així rehabilitar el Convent o rehabilitar el Museu de l’Oli també és una 
rehabilitació, no un equipament. 
La senyora Atzara Noguera exposa que ell parlava de retorn. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que està parlant que estan en una època de crisi, de pandèmia, en la qual 
també tenen problemes com, per exemple, en la xarxa d’aigua, i en ajuts directes, que haurien d’anar més a la 
gent. El que estan veient és una sèrie d’inversions, que no diu que siguin bones o dolentes, però amb menys 
del 50% de subvenció, sent l’any que tenen més ingressos extres: un PUOSC que no havien tingut mai, un ajut 
en camins de 30.000 euros que no havien tingut mai, uns ingressos extres d’un parc eòlic que no havien tingut 
mai. 
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La senyora Atzara Noguera exposa que la partida que veu de 30.000 euros de camins és de recursos propis, 
independentment que al Capítol VII hi hagi un ajut per a camins, que és per a una acció concreta.   
El senyor Carlos Gibert manifesta que hi un ajut de la Diputació per a camins i un ajut de la Generalitat per al 
tema dels incendis. 
La senyora Atzara Noguera exposa que aquests ajuts són per a accions concretes, i que tant de bo no haguessin 
de rebre aquests ajuts pels incendis o els aiguats patits.    
El senyor Carlos Gibert manifesta que es tracta de gestionar els ajuts que es reben, i aquí estan debatent com 
gestionen aquets ajuts. 
La senyora Ester Pons exposa que en el tema dels camins, com no està el regidor Mario Flix, no sap si podrà 
respondre be al regidor Josep Maria Vilalta, però ho intentarà. El regidor Mario Flix, quan va entrar a 
l’Ajuntament va dir que en camins secundaris, que son els que s’han arranjat molt aquest any, hi havia una 
manca d’inversió molt gran, i és el que han intentat corregir, però no deixen de banda els camins principals, ja 
els arranjaran, però han començat per arranjar els camins que creien que hi havia menys manteniment. També 
ho van fer perquè hi havia molts camins secundaris que es van adonar, durant l’incendi, que els servien de línia 
d’evacuació. Potser aquest any es centraran amb els camins principals, però s’han d’anar arranjant els camins, 
no només els principals, sinó també els secundaris.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que ells a arranjar més camins no hi arribaven. 
La senyora alcaldessa exposa que això que ha comentat el regidor Josep Maria Vilalta, que s’ha fet algun camí 
que nomes hi passen 1 o 2 veïns, cal dir que tots els veïns son importants, i vol recordar que sempre es queixen 
que com a municipis petits no se’ls te en compte en moltes coses, a diferència de les capitals grans, no faran 
ells el mateix, i encara que hi passi un veí aquell camí s’ha d’arreglar. El tema dels carres és importantissim, 
quan van entrar a l’Ajuntament va ser el primer que es van plantejar, però com be sap el regidor, és molt car i 
s’hi ha de destinar molts diners a començar arreglar carrers, per a canviar les canonades de l’aigua. S’ha de fer 
perquè fa molts anys que està feta la mateixa xarxa. Creu recordar que amb els anys que ells van estar al 
Consistori no van canviar la xarxa, però no passa res, no ho retreu, només ho comenta perquè tothom ho 
sàpiga. Ara estan pendents de veure si poden aconseguir algun tipus de subvenció per a començar a fer 
aquesta actuació, perquè no es podrà fer tot el poble de cop, es començarà pel costat que estigui més afectat i 
s’ha d’anar fent tot el poble, però de moment, amb aquest any i mig que fa que estan aquí, estan mirant a 
veure si troben una subvenció per aquest tipus d’actuació, no és que s’ho hagin deixat. El que no poden dir 
d’aquet Ajuntament o d’aquest equip de govern és que no som dialogants, preguntem, volem preguntar, volem 
saber la opinió de tothom, i volem que tothom la digui. L’Ajuntament, com a entitat, és de tot el poble, no de 
les 4 persones que estem a l’equip de govern, i tothom hi pot venir, està cansada de dir-ho a les reunions de 
poble que han fet i a tothom que la para pel carrer, això es públic, no estem nosaltres aquí exclusivament, i 
qualsevol veí pot venir aquí i preguntar el que cregui convenient, demanar el document que cregui convenient 
que vol veure, tot és públic i això, evidentment, va encara amb més força cap als regidors. Estar a l’oposició no 
vol dir no formar part del Consistori, al revés, vol dir formar part del Consistori i ser punyents i ser crítics, això 
ho valora moltíssim, però no ser crítics avui quan ja estan a punt d’aprovar el pressupost sinó ser-ho abans, 
poden convocar una reunió, no cal que la convoqui ella, en aquest sentit no poden dir res.                         
El senyor Carlos Gibert manifesta que van haver de presentar una moció per a fer els plens cada mes, ja que es 
feien cada tres mesos, i ara volen parlar de transparència.  
La senyora alcaldessa pregunta si ell no s’ha equivocat mai? 
El senyor Carlos Gibert respon que ara no faci demagògia d’això. 
La senyora alcaldessa exposa que no en fa cap de demagògia.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que van haver de presentar i aprovar una moció per a poder fer els plens 
cada mes, quan sempre s’havien fet cada mes. 
La senyora alcaldessa pregunta si hi va votar en contra?  
El senyor Carlos Gibert respon que no, però que ja no s’havien d’haver fet cada 3 mesos, quan sempre s’havien 
fet cada mes en aquest poble. 
La senyora alcaldessa pregunta si ell no s’equivoca mai? I anima a tothom a mirar els últims 9 ó 10 plens de la 
darrera legislatura per veure quan van durar i les propostes que hi havia. 
El senyor Carlos Gibert pregunta i per part vostra també, a veure quines propostes feieu?  
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La senyora alcaldessa respon que l’equip de govern eres tu, i reclama no fer demagògia perquè ell la utilitza 
sovint.  
El senyor Carlos Gibert respon que ell també es remet als Plens, i pregunta a veure quines propostes feien ells? 
La senyora Atzara Noguera exposa que no podien veure els plens perquè no es gravaven.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que les actes dels plens estaven publicades i eren d’accés públic i això de 
gravar-los ho troba perfecte, va ser dels que va dir de votar a favor de gravar cada Ple.      
La senyora Ester Pons exposa que ho van proposar als primers plens de l’anterior legislatura i els van dir que 
no. 
La senyora alcaldessa afegeix que vol deixar clar que això està obert a tothom i que tothom pot suggerir, fer, 
dir i parlar, només faltaria.  
El senyor Josep Maria Vilalta vol repetir que la primera actuació important i d’interès, i que no és fer 
populisme, és engegar el projecte de rehabilitació dels carrers, les línies de llum aèries, l’aigua, les clavegueres, 
fer primer tot aquest projecte i amb aquest projecte es pot anar a demanar ajuts per a arranjar carrers i fer 
carrers. Si es destina 15.000 euros per a fer manteniment de carrers i els baixen de la partida de manteniment, 
del pressupost, és no fer res, perquè ja ho tens a la partida de manteniment.      
La senyora Atzara Noguera exposa que de la partida de manteniment i la de carrers no s’ha fet la compensació. 
La senyora Ester Pons manifesta que quan se sol·licita una subvenció sempre et demanen en quina partida 
posaràs la inversió, i si no hi ha una partida amb cara i ulls, i això ja ho va dir a la reunió en la que estaven tots 
els regidors i les regidores, et diran: que vens a demanar?, per tant, s’ha de posar una partida, que creu que hi 
havia 5.000 euros i ho van pujar a 15.000 euros, perquè amb 5.000 euros no es pot fer res, i amb 15.000 euros 
almenys es pot aixecar un tros de carrer, que potser afectarà a dos veïns però, almenys, podran començar, ni 
que sigui pagant el projecte, hi ha una partida i podran començar a treballar alguna cosa.  
La senyora Atzara Noguera exposa que respecte a la crítica feta de la millora del sistema d’alarmes, vol 
recordar que al primer pressupost que ella va veure, abans d’entrar a l’Ajuntament, hi havia previst 8.000 euros 
de despesa per a instal·lar vídeo càmeres al poble. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que en el Capítol VI, d’inversions, hi ha 409.000 euros de despesa.  
La senyora Atzara Noguera exposa que abans d’acabar vol dir que van celebrar les Jornades de Recuperació de 
Memòria Històrica els dies 2 i 3 de gener, i que no sap si van poder-ho veure, al matí hi va haver visita 
presencial.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que, de vegades, el tema on line va molt be, però que segons per quines 
altres coses, no cal fer-ho on line, a l’hora de fer una reunió o fer una explicació prefereixen fer-ho 
personalment. 
La senyora Atzara Noguera pregunta si vol dir que és millor no fer-ho? 
El senyor Carlos Gibert respon que com més informació tingui el poble, millor. 
La senyora Atzara Noguera exposa que d’acord, i que només vol dir que va anar molt be, i que aquest any es va 
fer l’edició parlant de les escoles republicanes.   
El senyor Carlos Gibert manifesta que creu que ja ho va anunciar a les jornades de l’any passat, que aquest any 
aniria encarat a les escoles republicanes.  
La senyora Atzara Noguera exposa que segurament que devia ser així, i que el tema del proper any també el 
tenen previst; això no s’ha de fer per a cobrir expedient, és un treball que es fa durant tot l’any, i perquè ho 
sàpiguen i si hi volen col·laborar informa que es continuaran enregistrant testimonis, alumnes de l’època, no és 
només per les Jornades, és un treball que es farà durant tot l’any.  
La senyora alcaldessa manifesta que totes aquestes Jornades estan penjades a YOUTUBE i que, com hauran 
vist, tenen el nom de Jornades de Recuperació de Memòria Històrica. Referent al tema del Refugi vol dir que es 
necessita una actuació perquè hi van entrar fa 2 ó 3 mesos i van veure que l’interior estava molt deteriorat, i 
que es necessita fer una actuació de reforç, al mateix temps que faran l’actuació de Memòria Històrica faran 
aquesta actuació de reforç del Refugi. 
La senyora Atzara Noguera exposa que la teulada està mig caiguda, i que no és que creïn un equipament nou 
sinó que es tracta d’un equipament que està molt deteriorat i volen que no acabi de caure.  
El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que hi algun veí que se li han obert esquerdes. 
La senyora alcaldessa respon que ja s’ha anat a mirar.  
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El senyor Josep Maria Vilalta manifesta que des d’un dia que hi va anar ell, amb una tècnica, per a fer un estudi 
geotècnic, no se n’havia parlat més i no sap com està.  
La senyora Atzara Noguera respon que està en mans dels tècnics. 
La senyora alcaldessa exposa que arran d’aquella observació que va fer el regidor, s’han anat fent les 
actuacions, i que l’arquitecta Carme Casals és la que s’encarrega del projecte i la que ha demanat un estudi del 
Refugi. Finalitza dient que ningú no te la veritat absoluta de res, que treballen en aquest Ajuntament per a 
millorar els serveis a les persones que viuen al nostre poble i que miren de fer-ho de la millor manera possible, 
evidentment, ningú te l’encert total, i precisament per això es necessita la opinió, no només dels 7 regidors i 
regidores que formen aquest Consistori, sinó de qualsevol persona que visqui al municipi i vulgui aportar les 
seves idees o el seu punt de vista, i amb això esperen anar tirant endavant els pressupostos i millorar la vida de 
les persones del poble.  
 

 Aquest acord és aprovat per majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, amb tres 
vots a favor: Sra. Elena Llauradó Pomar, Sra. Ester Pons Esquerda, Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, i dos 
vots en contra: Sr. Carlos Gibert Bernaus, Sr. Josep Maria Vilalta Jordà.  
 
V. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Josep Maria Vilalta pregunta quin tipus de contracte tenen amb els Advocats Gonzalo.                                  
La senyora alcaldessa respon que ja li passarà.   
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  


		2021-03-08T09:00:02+0100
	La Granadella
	GEMMA MAJÓS COSIALLS - DNI 40888302Y (SIG)
	Acta Ple




