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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 3 DE JUNY DE 2022 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9/22 
Caràcter: ordinari 
Data: 03/06/2022 
Horari: de 13,16 a 13,55 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, alcaldessa 
Sra. Elena Llauradó Pomar, 1a tinenta 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 
Excusa la seva assistència la Sra. Ester Pons Esquerda  
 
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 al finançament del servei de 
teleassistència a la Granadella  
V.- Aprovació declaració d’especial interès o utilitat municipal construccions, instal·lacions, obres – 
concessió bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de l’Impost sobre béns 
immobles  
VI.- Aprovació adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03) 
VII.- Aprovació adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació Leader de Ponent 
VIII.- Aprovació proposta de fixació de les festes locals per a l'any 2023 
IX.- Aprovació moció de suport als jutges de pau   
X.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal 
(IxG-AM) en defensa dels camins rurals del terme municipal de la Granadella     
XI.- Precs i preguntes  
 
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 1 d’abril de 2022, 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 i les assistents, que són sis dels set regidors i regidores que componen el nombre legal de 
membres de la Corporació. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que respecte al procés d’estabilització, l’Oferta Pública d’Ocupació que 
s’havia proposat es va haver de variar per seguir un criteri rígid, i això va comportar la modificació del 
sistema de selecció respecte de quatre places.   
La senyora alcaldessa també informa que es recuperarà el forfait de les piscines, el qual no s‘aplicava degut 
a la pandèmia de la COVID-19, també hi ha incorporats els municipis de Maials i Torrebesses.   
La senyora alcaldessa segueix informant que demà a la zona dels Dipòsits hi haurà l’actuació d’Alexandra 
Jiménez, dins de la programació de OleaTerra i, tot i que no és l’habitual en el què es va programant, també 
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hi participarà Luciano, veí del poble. El dia 23 de juliol hi haurà l’actuació de Lídia Alberich, i una degustació a 
càrrec de Ramonetto Licors, de Bellaguarda.     
La senyora alcaldessa continua informant que a la Llar d’Infants hi haurà una persona en pràctiques, de l’IES 
Ronda, fent 5 hores de pràctiques diàries. El dia 1 de setembre començarà la nova alumna i es farà la 
despedida de l’alumna que hi ha actualment. També es farà Casal d’Estiu, que aquest any es va demanar 
que s’encarregués de la gestió el Consell Esportiu, que és qui ho gestionarà, que serà també per als nens i 
nenes d’1 a 3 anys, perquè no afecti a l’Ajuntament la contractació d’aquest personal, tot i que, hem 
demanat que a l’hora de contractar el personal tinguin en compte fer-ho amb persones que siguin, 
preferiblement, de la Granadella que, de fet, ja ho van fent.    
La senyora alcaldessa informa que el dia 17 de juny hi haurà un acte commemoratiu a l’IES L’Olivera, on tots 
hi sou convidats, respecte al qual han demanat col·laboració a l’Ajuntament. Ens venim reunint amb ells ja 
que volem que hi hagi una relació estreta. I el mateix dia, en acabar l’acte de l’Institut, el Grup Intèrpret 
oferiran un concert d’unes 50 persones. 
La senyora alcaldessa també informa que davant la jubilació de la directora de l’Escola, la senyora Lourdes 
Molins, se li farà entrega d’un detall. Al darrer Consell Escolar es va informar que la nova directora seria la 
senyora Alba Llauradó.   
La senyora alcaldessa segueix informant que respecte a la utilització de la pista de pàdel, des de el dia 1, el 
preu és de 5 euros/60 minuts, i 7 euros/70 minuts. La pista s’utilitza per gent de totes les edats i tenim sobre 
la taula, per a potenciar aquest ús, l’organització d’algun torneig, així com fer una activitat extraescolar el 
curs vinent.   
La senyora alcaldessa continua informant que s’espera poder tenir el gimnàs obert d’aquí un mes, la 
instal·lació de la llum és correcta, però el lloc d’on s’alimenta: el quadre elèctric de les piscines, te 
deficiències greus, que s’han de solventar en 180 dies. Un cop estigui subsanat es podrà tancar l’expedient i 
obrir la instal·lació, s’anirà atenent la demanda a mesura del que es pugui.         
La senyora alcaldessa informa que respecte les obres del caravàning,  la Direcció d’aquestes obres li va dir al 
constructor que abans de deixar l’obra havia d’acabar de tancar els temes de seguretat, i ja està 
pràcticament fet, ha posat una tanca provisional per a delimitar espais. La Diputació de Lleida tornarà a 
licitar les obres.   
La senyora alcaldessa també informa que avui hem engegat l’activitat de la figura d’Emili Pujol dins l’escola, i 
han vingut la senyora Maria Ribera i la senyora Francesca Farré, a les quals vull agrair les explicacions que 
han fet per a tots els cursos, i s’ha aprofitat per tirar endavant una titella d’Emili Pujol. També es pretén que 
els concerts que es facin tinguin una continuïtat. Esteu tots convidats al concert que tindrà lloc el dia 9 de 
juliol amb Maria Ribera, del nens i nenes.      
La senyora alcaldessa segueix informant que només s’ha presentat una proposta per a l’explotació del bar 
de les piscines, feta per persones que les han portat anteriorment, gent jove que en te ganes, i estem molt 
contents que pugui ser així. La data d’obertura de les piscines serà del dia 23 de juny al dia 4 de setembre. El 
dia 23 de juny també es realitzarà el sopar de Sant Joan, que si no se n’encarrega cap associació, se 
n’encarregarà l’Ajuntament, també vindrà la senyora Goretti a fer un concert.     
La senyora alcaldessa continua informant que s’ha convidat a la creació d’una penya a l’Aplec del Caragol, hi 
ha una enquesta a Google i des de l’Ajuntament es felicita aquesta acció que segur que portarà coses bones.   
La senyora alcaldessa informa que el dia 16 de juny hi ha la presentació oficial del II Pla d’Igualtat, vindrà a 
presentar-lo l’empresa que el va elaborar i també farà formació per al personal de l’Ajuntament que 
s’encarrega de la redacció de documents, perquè es faci amb llenguatge inclusiu i no sexista.   
La senyora alcaldessa també informa que s’han concedit els ajuts d’autònoms i que en uns 15 dies es 
concediran els ajuts per Internet Eficient, tant per als abonats de l’empresa Vola, com per als abonats de 
l’empresa e-Ports.    
La senyora alcaldessa segueix informant que el dia 16 de juny presentació d’al·legacions al Projecte 
Fotovoltaic Auliver, el qual preveu connectar a la subestació del Parc Eòlic Monclues, i generarà problemes 
per a la utilització dels camins per les línies que instal·len, que els deixen destrossats.       
La senyora alcaldessa continua informant que s’han mantingut converses amb la persona que s’encarrega 
de fer la recollida de les escombraries respecte a la zona de transferències i la d’emergència. En la zona de 
transferències ens hem vist abocats a tenir 24 contenidors i s’ha previst que al començar a fer la recollida els 
contenidors anirien fora. Es vol treure contenidors i s’intentarà que s’emportin la brossa directament. 
Ampliarem l’àrea d’emergència amb dos contenidors més de cada (paper i envasos), i es preveu construir la 
zona d’emergència durant l’any i que no es vegin tots els contenidors.      
La senyora alcaldessa informa que s’ha notificat a les empreses eòliques les liquidacions de l’ICIO amb els 
càlculs dels interessos, per a cada un dels parcs eòlics, per a portar a terme l’execució de la sentència, ara les 
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empreses han de dir si la proposta els sembla raonable, i com l’Ajuntament ha demanat el màxim legal, pot 
ser que les empreses eòliques tinguin alguna cosa a dir.      
La senyora alcaldessa també informa que s’estan mantenint converses amb la Fundació Alba perquè es faci 
un conveni o una cessió a l’Ajuntament, perquè puguem sol·licitar ajuts per a arranjar dues cases que ara 
son propietat de la Fundació, i així poder crear nou habitatge a la Granadella. I cedeix la paraula a la regidora 
Elena Llauradó perquè expliqui el que fa referència a l’aigua potable.    
La regidora Elena Llauradó explica que a l’aigua hi ha uns nivells alts de plaguicides de més de 0,30 i de més 
de 0,14 a la planta de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, a Torrebesses, i que es demanarà als veïns 
de no utilitzar l’aigua per a beure ni per a cuinar. Per a posar-hi solució es parla amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a poder agafar la captació de l’aigua des del pantà que hi ha a l’Albagés, i no des del pantà 
d’Utgesa, com es fa ara.  
La senyor alcaldessa afegeix que estan pendents de fer el pregó per a informar a la població d’aquesta 
situació.  
El senyor Carlos Gibert pregunta si hi ha un projecte per a fer la captació de l’aigua des del pantà de 
l’Albagés. 
La senyor Elena Llauradó respon que hi ha un pre-projecte, poder aconseguir un ajut i fer aquest canvi.        
La senyora alcaldessa segueix informant que respecte al darrer ple extraordinari urgent que es va celebrar 
vull agrair la predisposició del regidor Josep Maria Vilalta, de la regidora Mònica Duaigües, i del regidor 
Mario Flix, la seva disponibilitat, i la seva assistència, ja que estava desesperada perquè s’havia de celebrar 
el Ple de manera molt urgent, i agraeix la seva assistència, van fer el que havien de fer.   
La senyora alcaldessa finalitza informant que el grup de Gòspel de la Granadella faran la primera actuació 
formalment el diumenge, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic, van actuar a l’església, i els animem i felicitem 
per aquesta iniciativa.  
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 
 

• Decret 51/2022, resolució anul·lació del padró d’abastament d’aigua potable del 2n i 3r trimestre de 
2021, del rebut amb número de factura 606759 i 607321, considerant que la liquidació tributària a què 
fa referència no es correcta i ha estat revalorada atenent que va sofrir una fuita. Procedint a l’emissió 
d’una nova liquidació d’ingrés directe. 

• Decret 52/2022, resolució concessió llicència obres per a construir un edifici agroindustrial per 
implantació d’almàssera, al Paratge Sorts, Polígon 1, Parcel·la 177 del terme municipal de la Granadella. 

• Decret 53/2022, resolució concessió llicència obres per a l’arranjament i consolidació de la façana de 
l’immoble existent situat al carrer Vall d’En Roher, 13 de la Granadella.  

• Decret 54/2022, resolució concessió llicència obres per a obertura i tancament de 25 m (18 m per 
terra i 7 m per calçada) de rasa i estesa de 27 m de nous cables subterranis de BT des de CDU existent 
amb connexió amb CT WL216 fins a nova caixa CDU, al Polígon 13, Parcel·la 144 del terme municipal de 
la Granadella.  

• Decret 55/2022, resolució aprovació definitiva Projecte bàsic i executiu de reforma de  l’escorxador 
municipal de la Granadella (Les Garrigues). 

• Decret 56/2022, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària.  

• Decret 57/2022, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària urgent.  

• Decret 58/2022, resolució concessió llicència obres per a ampliació d’una almàssera d’oli amb la 
construcció d’una nau annexa a la instal·lació existent al Polígon 13, Parcel·la 14 del terme municipal de 
la Granadella. 

• Decret 59/2022, resolució aprovació definitiva Projecte reduït d’un mòdul de bar i  vigilància en la 
zona de caravàning i lleure la Granadella - Les Garrigues.  

• Decret 60/2022, resolució aprovació sol·licitud subvenció de 1.640,00 € per fomentar la identificació 
i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 
10.000 habitants, per a l'any 2022.  

• Decret 61/2022, resolució concessió ajuts autònoms 2021. 

• Decret 62/2022, resolució convocatòria de sessió plenària extraordinària urgent. 

• Decret 63/2022, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
El Sr. Carlos Gibert pregunta a quina llicència d’obres fa referència el Decret 54/2022, resolució 



 20220603ACTAPLE.doc 
 

4 

concessió llicència obres per a obertura i tancament de 25 m (18 m per terra i 7 m per calçada) de rasa i 
estesa de 27 m de nous cables subterranis de BT des de CDU existent amb connexió amb CT WL216 fins 
a nova caixa CDU, al Polígon 13, Parcel·la 144 del terme municipal de la Granadella.  
La secretària demana intervenir per a explicar que hi ha una zona per on passa la rasa que està en sòl no 
urbanitzable i que el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, preveu quina ha de ser la tramitació de les actuacions específiques d’interès públic que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural que es poden admetre en el sòl no urbanitzable, així com les 
instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics que s’hagin d’emplaçar en sòl no urbanitzable, en 
defecte de pla especial urbanístic.  
La senyora alcaldessa afegeix que es tracta d’una connexió de llum a un magatzem del carrer Marina.  
 
Els assistents i les assistents es donen per assabentats i assabentades de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA A LA GRANADELLA     
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
El Ple de l’Ajuntament de la Granadella en sessió ordinària, de data 11 de febrer de 2022, va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al finançament 
del servei de teleassistència a la Granadella. 
En data 2 de març de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida l’anunci de les 
citades bases, transcorregut el termini d’informació pública de les mateixes l’aprovació inicial va 
esdevenir definitiva al no haver-se presentat al·legacions. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer.-Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del servei de 
teleassistència a la Granadella, anualitat 2022. 
Segon.- Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i al tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de la Granadella. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. APROVACIÓ DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS, OBRES – CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, I DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES       
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Vista la sol·licitud de concessió de bonificacions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
de l’Impost sobre béns immobles presentada pel Sr. Josep Lluís Farran Guiu. 
Atès l’establert a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles. 
Atès l’establert a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres d’instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici situat al carrer Doctor Vives 9 de la Granadella, Expedient: 
2021/213 (06.06.01), de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres vigent. 
Segon.- Concedir al Sr. Josep Lluís Farran Guiu una bonificació del 75% sobre la quota de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres generada per l'admissió de la sol·licitud per les obres de l'Expedient 
2021/213 (06.06.01), atès que s'ajusta a l'establert a l'article 8.3 de l'esmentada Ordenança, en relació a 
l'aplicació de la bonificació i la seva quantia, pel cost de la part de l’obra per ús exclusiu de la mateixa 
construcció, consistent en l’estricta instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, no essent la instal·lació 
dels elements productors d’energia obligatòria per la normativa vigent, acreditant-se el cost de la part 
bonificada de la instal·lació amb el pressupost aportat, amb un import base total de 7.590,91 euros i un 
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import total amb IVA de 8.350,00 euros, així mateix, l’autoconsum aproximat segons declaració d’estalvi 
energètic aportada és del 85,4% > 25%, restant només obligat a pagar el 25% per aquest concepte. 
Tercer.- Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de l’immoble, ubicat al carrer Doctor 
Vives 9 de la Granadella, Expedient: 2021/213 (06.06.01), de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 
número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles vigent. 
Quart.- Concedir al Sr. Josep Lluís Farran Guiu una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost sobre 
béns immobles generada per l'admissió de la sol·licitud per les obres de l'Expedient 2021/213 
(06.06.01), atès que s'ajusta a l'establert a l'article 5.7 de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació 
de la bonificació i la seva quantia, ja que es tracta de la instal·lació de sistema d’aprofitament de 
l’energia solar mitjançant tecnologia fotovoltaica en un immoble ja construït, que no està obligat a la 
seva instal·lació per normativa. Per a poder fer efectiva la bonificació caldrà que aporti el certificat 
tècnic final de la instal·lació, certificant que la instal·lació fotovoltaica no supera l’any d’antiguitat en el 
moment de la presentació de la sol·licitud de la bonificació, restant només obligat a pagar el 50% per 
aquest concepte. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VI. APROVACIÓ ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2019.03)   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
“Antecedents.- 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d'octubre de 2020, i 
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs 
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència 
del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, la selecció de l'Acord 
marc de subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.03), d'acord amb el següent detall d'empreses seleccionades: 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.  
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA": Lots 4, 5, 6 i 7.  
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.  
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l'acord esmentat a l'apartat anterior a totes les 
empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de recurs 
especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l'Acord marc en qüestió amb les 
empreses seleccionades, abans relacionades. 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d'aquest Consorci va adoptar la 
Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d'altres, aprovar l'expedient de contractació i el 
corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència 
2019.03.D01, per a l'adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment 
de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l'Acord marc del que deriva. Prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de 
l'Acord marc a favor de l'empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d'acord 
amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per 
tarifa i període, previstos en el PCAP d'aplicació, de la que en resultà adjudicatària l'empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l'empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3. 
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4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels lots 
1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el 
procediment derivat referenciat a l'apartat anterior.  
 5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l'ACM aprova definitivament la cessió, 
procedint a la formalització de la cessió de l'adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l'Acord marc de 
subministrament d'energia elèctrica el 31 de març de 2021. 
6.- En data 25 d'abril de 2022, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar definitivament la 
modificació iniciada el 28 de març per la qual es passa d'una única actualització i un únic preu per tot 
l'any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l'inici de la pròrroga i l'inici de 
cadascun dels tres trimestres següents. Els preus quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies 
de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a 
actualitzar. 
7.- En data 25 d'abril de 2022, la Comissió de Presidència de l'ACM va acordar l'aprovació inicial de la 
primera pròrroga de l'adjudicació dels lots 1, 2 i 3. 
8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l'ACM aprova definitivament la primera 
pròrroga de l'adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l'Acord marc que té com a objecte el subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 
2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, des de I'1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 
2023. 
Fonaments de Dret.- 
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció 
donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de 
contractació i l'adhesió a aquestes. 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura 
per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, que 
regeixen l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03). 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, de 
12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l'entitat que regeixen el procediment 
derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d'organització comarcal. 
Per tot això, i d'acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa al Ple, l'adopció dels següents, 
ACORDS 
Primer.- Disposar l'adhesió del municipi de la Granadella a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 
de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà 
prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència 
inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l'Acord marc. 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d'energia elèctrica dels punts de subministrament 
(CUPS) de titularitat del municipi de la Granadella, ordenats per lot, que s'inclouen al contracte: 
 
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Núm.  CUPS  TARIFA*  Ubicació (opcional)  

1   ES0031405576721001XL0F  2.0TD  PLAZA ESCOLES 0 . BAJO  

2   ES0031405576813001PL0F  2.0TD  CALLE POU DE LA COMETA 0      

3   ES0031405957703001YZ0F  2.0TD  CALLE POU DE LA COMETA 3 LOCAL 
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4  ES0031405576748001BV0F  2.0TD  PLAZA PLA DE LA VILA 33 

5 ES0031405576540001FY0F 2.0TD CARRETERA DEL SOLERAS 5 . BAJO BAR 

6 ES0031405576721002XC0F 2.0TD PLAZA ESCOLES 1   1   

7 ES0031405576586001YY0F 2.0TD CALLE EMILI PUJOL 0  S/N ET-25     

8 ES0031405576533001RK0F 2.0TD CARRETERA DEL SOLERAS 0  A.P.LDO.P.G.    P.T.SAS 

9 ES0031405576819001QQ0F 2.0TD CALLE POU DE LA COMETA 31 LOCAL  PLIDEP 

10 ES0031405576590001LG0F 2.0TD EMILI PUJOL 5 

*lncloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Núm.  CUPS  TARIFA*  Ubicació (opcional)  

1  ES0031408411682001EV0F 3.0TD CALLE CAMI DE LLEIDA 0  RENTADOR  MOTOR 

2  ES0031408526006001DX0F 3.0TD EMILI PUJOL 45    

3  ES0031405926699001JZ0F 3.0TD PLAZA ESCOLES 0  S/N ESCOLES    

4  ES0031408411517001RL0F 3.0TD CALLE VALL D'EN ROHER 9     

*lncloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 
 
LOT 6. CUPS d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de la província de Lleida adjudicat a 
HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA SA  

Núm.  CUPS  TARIFA  Ubicació (opcional)  

1  ES0031408642392001VF0F 2.0 TD Plaça Joan Perucho, 1 

 
S'envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les CUPS 
anteriorment relacionades a efectes d'evitar errades de transcripció. 
Així mateix, s'envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou les 
dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament. 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la pàgina 
web de l'ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants de les 
subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
Els preus del contracte seran actualitzats, d'acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
Els preus del terme de potència, d'acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació 
vigent. 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 38.000,00 euros que s'imputarà, 
dins del pressupost municipal de l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària núm.: 165-221 00. 
Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU i HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA SA, empreses 
adjudicatàries de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica, tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
Cinquè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM (preferentment a través d'EACAT amb còpia al 
correu centraldecompres@acm.cat), així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VII. APROVACIÓ ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL (GAL) ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
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El dia 23 de gener de 2015 va tenir lloc a Mollerussa l’acte de constitució on es va procedir a aprovar 
definitivament per tots els membres la creació de l'Associació Leader de Ponent, així com els estatus 
pels quals s'havia de regir l'Ens. 
L'Associació Leader de Ponent és una entitat sense ànim de lucre (Grup d'Acció Local), que té com 
objectiu l'aplicació d'una estratègia de desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el 
marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027. 
En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l'Ordre ACC/115/ 2022, de 17 de maig, per la qual es fa 
pública la convocatòria per a la selecció de Grups d'Acció Local, es dicten les normes per a la seva 
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament local per a l'aplicació a Catalunya 
del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària 
Comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les 
estratègies de desenvolupament local. 
En el punt 6.2.2. apartat e) de l'Ordre es demana com a documentació a presentar la còpia dels acords 
dels plenaris de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup. 
Entenen que el municipi de La Granadella forma part de l'àmbit territorial elegible del PEPAC 2023-2027, 
segons annex 1 de l'Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el mapa territorial, pertoca formar 
part del GAL: Associació Leader de Ponent. 
ACORD: 
Primer: AUTORITZAR l'adhesió de l'àmbit territorial del municipi de La Granadella al Grup d'Acció Local: 
Associació Leader de Ponent. 
Segon: NOTIFICAR el present acord a l'Associació Leader de Ponent. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
VIII. APROVACIÓ PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Havent de trametre al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, la proposta 
respecte de les dues festes locals de la Granadella, per a l'any 2023, per tal de donar compliment al 
previst en l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors. 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb 
les previsions del calendari de l'any vinent, determini que les festes locals oficials per l'any 2023 del 
municipi de la Granadella siguin les següents: 
-17 de gener (festa de Sant Antoni) i 14 de setembre (Festa Major de la Granadella). 
Segon.- Fer tramesa del present acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos legalment. 
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

• Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
IX. APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU  
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la proposta presentada.  
 
El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en tràmit a 
les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. 
Davant d'aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l'adopció 
d'aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya. 
A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter tradicional i 
molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució 
dels conflictes. 
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Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el 
territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per a 
la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i 
tenen una actuació basada sobretot en la mediació. 
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits 
civil, penal i de Registre Civil. 
La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és 
escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d'una major confiança i 
respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre 
la qual exerceixen les seves responsabilitats. 
L'eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l'autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la 
justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més 
ineficient i menys eficaç. 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d'uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les 
competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la 
justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l'opinió dels 
municipis. 
Es per tot això que l'Associació Catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als jutges de pau de 
Catalunya proposa l'adopció dels següents acords:  
ACORDS 
Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i 
eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució dels conflictes. 
Segon.- Instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del 
Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no 
suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions. 
Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya 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 dels assistents i de les assistents, que són sis dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
X. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA 
– ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) EN DEFENSA DELS CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE LA 
GRANADELLA          
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la proposta presentada.  
 
En l'actualitat els camins rurals apareixen necessitats d'una acurada regulació jurídica degut, 
principalment a dues raons. 
En primer lloc, i per suposat, des de la perspectiva de la defensa de la seva titularitat pública, amb la 
finalitat, d'assegurar una ordenació racional i socialment acceptable del seu ús agrícola i gaudi. 
I en segon lloc, aquesta ordenació s'ha d'emmarcar necessàriament en la realitat social, econòmica i 
d'usos industrials actuals, i, per tant, ha tenir en compte els canvis socials i econòmics en marxa al terme 
municipal de la Granadella, que donen lloc a un ús determinat del territori i en concret dels camins 
rurals de titularitat pública. 
Tradicionalment, els camins públics han estat vinculats com a vies de comunicació, amb la possibilitat de 
desplaçar-se les persones, és a dir, amb la llibertat de circulació. Ara bé, la nova realitat socioeconòmica 
en general i en particular de la Granadella (amb instal·lacions eòliques i grans explotacions ramaderes), 
confronta amb una nova funcionalitat dels camins associada a una creixent sensibilitat mediambiental i 
a noves formes d'activitat agrària i turística. 
En aquesta línia, la política de la Unió Europea, recollida, per exemple a la Carta Verda de l'Espai Rural 
Europeu de 1995 del Consell d'Europa, a la Declaració de Cork de 1996 o a l'Agenda 2000, emfatitza la 
funció mediambiental i sociocultural del món rural i impulsa l'anomenat desenvolupament rural. En 
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aquest marc, els camins rurals de titularitat pública poden constituir una xarxa que permeti satisfer els 
drets i les aspiracions dels ciutadans i de les ciutadanes i el desenvolupament econòmic i social 
sostenible de la nostra societat. 
Des de la primera perspectiva cal ara tenir en compte la funció dels camins com a vies d'accés al medi 
natural, més enllà dels usos agraris, fent realitat així tant el gaudi efectiu del dret al medi ambient com 
la facilitació de l'adequada utilització de l'oci. 
Malgrat tots aquests elements, que renoven la importància dels camins rurals públics i demostren la 
necessitat que el seu règim jurídic estigui regulat per a garantir la seva integritat i funcionalitat, 
Catalunya malauradament no disposa encara d'una norma amb rang de llei que reguli els camins en 
general. 
Per tant, ens cal tenir una regulació completa i útil dels camins municipals de la Granadella. La manca de 
cobertura legal específica abans al·ludida, encara que seria desitjable que fos corregida en un futur 
proper, no impedeix que ara ens dotem d'un marc jurídic, d'acord a les nostres competències 
municipals. 
Ens cal doncs, una Ordenança que fixi el règim de defensa i protecció dels camins rurals de titularitat 
municipal i estableixi una obligació genèrica de protecció i defensa d'aquests a càrrec de l'Ajuntament i 
els mecanismes jurídics per facilitar aquesta defensa, com són la incorporació dels camins a l'inventari 
general de béns i drets de la corporació i la constant actualització; recollint i desenvolupant les facultats 
i prerrogatives que per a la defensa del domini públic municipal ja tenen els municipis; fixant mesures 
immediates, provisionals o cautelars de protecció dels camins rurals municipals; establint l'obligació de 
reparar i indemnitzar pels danys al domini públic o fixant un règim comú de delimitació del dret de 
propietat per a la conservació del domini públic viari vinculat al planejament urbanístic. 
Així, en aquesta Ordenança s'haurien d'establir diverses mesures adreçades a garantir la prevenció de 
conductes potencialment danyoses pels camins, o a permetre garantir la immediata recuperació del 
camí, així com el necessari rescabalament dels danys que no puguin ser evitats i que siguin causats pels 
particulars; limitant per exemple la velocitat permesa en aquestes vies o el tonatge dels camions i 
demés vehicles pesants, amb l'establiment d’un règim sancionador en cas d'incompliment. 
I és per tot això que aquest grup municipal insta al Ple de l'Ajuntament de la Granadella, a adoptar els 
següents acords: 
PROPOSTA 
1.- Promoure activament tota mena d'accions i recursos necessaris per a la recuperació i protecció dels 
camins inclosos a l'inventari de camins municipals de la Granadella i, en especial, aquells que venen o 
seran utilitzats de manera més intensiva per explotacions eòliques, solars i grans explotacions 
ramaderes o altres usos industrials. 
2.- Actualitzar l'inventari de camins del terme municipal de la Granadella.  
3.- Aprovar una Ordenança municipal d'ús i defensa dels camins municipals. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que van coincidir amb un tall de carretera i ha vist que s’han ampliat 
els camins per a transportar els aerogeneradors, per part de les empreses eòliques, i que amb això el 
que estan provocant és que els vehicles que circulin per aquests camins hi passin a més velocitat. Sap 
que s’hi està treballant i que altres ajuntaments, com Tarrés, han aprovat Ordenances per als camins, ja 
que a més de les afectacions dels parcs eòlics o solars els camins estan molt transitats i mantenir-ne 
l’arranjament suposa una gran despesa, i ara, quan aquestes empreses hagin passat pels camins, ja 
hauran passat, i plateja que s’agilitzi aquest tema.    
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

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

 
XI. PRECS I PREGUNTES 
No es formulen precs ni preguntes. 
                                                           
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
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