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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 1 DE JULIOL DE 2022 
Identificació de la sessió  
Núm.: 10/22 
Caràcter: ordinari 
Data: 01/07/2022 
Horari: de 13,04 a 13,27 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. Gemma Majós Cosialls, secretària 
Excusa la seva assistència la Sra. Ester Pons Esquerda, la Sra. Mònica Duaigües Reig, i el Sr. Josep Maria 
Vilalta Jordà  
  
Ordre del dia: 
 
I.- Lectura i aprovació esborranys actes sessions anteriors   
II.- Informes d’Alcaldia 
III.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
IV.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
V.- Aprovació moció presentada pel Grup Municipal Independents per la Granadella – Acord Municipal 
(IxG-AM) per l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació      
VI.- Precs i preguntes  
 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents i les assistents que aquesta 
sessió s’enregistrarà en vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple ordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple el primer 
punt de l’ordre del dia. 
 
I. LECTURA I APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS  
L’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de data 6 de maig de 2022, l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària, de data 16 de maig de 2022, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent, de 
data 16 de maig de 2022, i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent, de data 25 de maig de 
2022 es donen per llegits de conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, i son aprovats per unanimitat dels assistents i les assistents, que són quatre dels set regidors i 
regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
II. INFORMES D’ALCALDIA 
La senyora alcaldessa informa que al darrer Ple ja hi va haver problemes per a poder enregistrar-lo, avui pot 
ser que també en tinguem i aquest estiu es mirarà de subsanar, i si s’ha de canviar el programa es canviarà i 
es mirarà de poder tenir-lo a punt a cada sessió per a poder-la retransmetre en directe i que es quedin 
enregistrats tots els Plens per a tothom que els pugui mirar.      
La senyora alcaldessa també informa que el dia 4 de juny va haver-hi una actuació del Grup de Gòspel de la 
Granadella al que hi va assistir molta gent, i ens agradaria molt que vinguessin per la Festa Major.    
La senyora alcaldessa segueix informant que el dia 16 de juny, a més de la presentació del II Pla d’Igualtat a 
tota la plantilla de treballadors, treballadores i equip, regidors i regidores, va haver-hi una formació en 
matèria de llenguatge perquè les persones que treballen a l’Ajuntament quan redacten documents el tipus 
de llenguatge utilitzat sigui un llenguatge inclusiu i que també utilitzi el femení.  
La senyora alcaldessa continua informant que el dia 17 de juny va haver-hi la Festa dels 25 anys de l’Institut 
l’Olivera en què l’Ajuntament hi va col·laborar, i tots els ajuntaments de l’àrea d’influència van ser convidats 
i vam ajudar que aquella Festa es pogués dur a terme, vam ajudar tant econòmicament com en recursos 
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humans. Al mateix dia va coincidir que hi va haver concert del Grup Intèrpret, amb uns 40 músics a 
l’escenari, que va agradar moltíssim i que agraïm que s’hagués fet al municipi.    
La senyora alcaldessa informa que a principis de juny vam tenir la primera actuació de OleaTerra, que va 
estar molt be, i al mes de juliol tindrem la segona actuació, que esperem que hi hagi molta afluència de 
públic.  
La senyora alcaldessa també informa que ja està pràcticament tancada l’agenda cultural del Temps de 
Cultura del mesos de juliol i agost, podem destacar que el dia 10 de juliol ens hem tornat a inscriure en les 
activitats que es programen dins el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, i que hi haurà entrada gratuïta a les 
piscines i jocs aquàtics per a tothom.     
La senyora alcaldessa segueix informant que pel que fa als Casals d’Estiu hem cobert el mes de juny: dels 
dies d’acabar el curs fins acabar el mes de juny, amb una contractació dels de l’Ajuntament, com ja es venia 
fent, però a diferencia dels altres anys, a partir d’avui, 1 de juliol, els gestionarà el Consell Esportiu, que 
també passa a gestionar-ho per a l’edat d’1 a 3 anys. Les contractacions les farà el Consell Esportiu, tant 
respecte al Casal dels grans, com dels petits. El Casal dels grans i dels petits acabarà el dia 19 d’agost, va 
començar per als grans el dia 27 de juny i per als petits avui, hi ha una xifra d’uns 60 nens i nenes.        
La senyora alcaldessa continua informant que avui algunes regidores hem anat a l’escola, en representació 
de l’Ajuntament, i hem fet entrega d’un detall a la directora senyora Lourdes Molins, que serà la directora 
de l’escola de la Granadella fins acabar aquest curs, que ho ha estat molt anys, i que definitivament es 
jubilarà, i el curs que ve ja no hi serà.    
La senyora alcaldessa informa que l’obertura de les piscines s’ha fet amb normalitat, no hi ha hagut cap 
inconvenient, però el dia abans d’obrir vam tenir un altercat, van entrar i van tirar fang a les piscines, però es 
va poder solventar, just abans d’obrir. Enguany no ha calgut fer la contractació de personal, per part de 
l’Ajuntament, per controlar l’accés, l’aforament, i la temperatura, per causa de la COVID-19. L’any passat i 
l’anterior es va haver de contractar dues persones per aquest motiu.     
La senyora alcaldessa també informa que s’ha fet una contractació a la brigada municipal per a cobrir les 
vacances i tasques de la temporada d’estiu, ara son tres els operaris.   
La senyora alcaldessa segueix informant que el dia 29 de juny va començar una nova treballadora, a través 
d’un programa de pràctiques, que està fent suport a les tasques del Centre de Cultura de l’Oli.   
La senyora alcaldessa continua informant que es va fer el sopar de Sant Joan amb una assistència de 180 
persones, la de l’any anterior va ser de 100 persones, també va actuar el Grup Doble Cara, que va estar molt 
be, i esperem que el proper any encara hi hagi més assistència.     
La senyora alcaldessa informa que des del Punt d’Informació Jove s’ha tancat un programa d’activitats per 
l’estiu adreçat a joves: estades musicals, sortides amb bicicleta, pintada de murals, etc. Veurem quina 
demanada hi ha i a partir d’aquí s’acabarà de perfilar quines activitats es fan o es deixen per a més 
endavant.     
La senyora alcaldessa també informa que s’han fet treballs a la pista de futbol sala, repintant les línies, 
perquè es torna a engegar la lligueta comarcal, i també s’està mirant de fer alguns dies futbol, com ja s’havia 
fet fa alguns anys, cosa que ha sol·licitat molt el sector àrab, que també te molta afició al futbol, i des del 
jovent també hi ha algunes persones interessades en poder-ho organitzar. S’ha arranjat l’entorn i les 
tanques, que estaven pràcticament tombades al terra, s’han arranjat les que hi havia, no s’han canviat, per 
intentar no fer una despesa molt forta, i ha quedat força be.       
La senyora alcaldessa segueix informant que durant els propers dies s’espera poder instal·lar dues canastes 
de bàsquet i així tenir algun espai més a la zona esportiva.   
La senyora alcaldessa continua informant que respecte la zona d’emergència, de la que es va parlar al Ple 
anterior que hi hauria canvis, s’ha reforçat amb dos contenidors més de paper i dos més d’envasos, tot i així, 
continuen els problemes, més que de capacitat pensem que son d’incivisme: brossa amuntega pel terra, 
encara que el contenidor estigui buit. El que sí que s’ha fet és treure tots els contenidors de l’àrea de 
transferència, per tant, cada dia el que es recull s’ho emporten i el rebuig es pesa aquí, a la bàscula 
municipal, es computa aquell pes, i la brossa recollida va directament a l’abocador.          
La senyora alcaldessa informa que s’està treballant sobre una Ordenança per al tema del civisme que afecta 
a tots i a totes: tinença d’animals, excrements dels animals al carrer, abocament al terme, mal ús de les 
instal·lacions públiques comunes com la zona d’emergència, i un cop tinguem aquest model d’Ordenança 
s’obrirà a la població perquè puguin participar i puguin dir si les mesures son suficients o insuficients. 
L’Ordenança també preveurà un sistema de sancions, evidentment, falta educació perquè tots som grans, 
les persones que fan això no son infants, i acostumen a ser reincidents. A hores d’ara, no es pot sancionar 
perquè no tenim una Ordenança que ho reguli, i aquesta Ordenança regularà sancions per a aquests tipus 
d’actituds, que avui paguem entre tots i totes.       
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La senyora alcaldessa també informa que la Comunitat de Regants ha presentat al·legacions als Plecs de les 
concessions amb les empreses eòliques. Les al·legacions les estudiarà l’advocat de l’Ajuntament i si es veuen 
adequades es tindran en compte.   
La senyora alcaldessa finalitza informant que el dia 8 de juliol hi haurà la Festa de Primavera del Centre de 
Serveis Integrals de la Gent Gran, tot i que estem a l’estiu, és una festa que s’havia d’haver fet el dia 10 de 
juny, que és com un record del que s’ha fet durant tot l’any, amb les famílies.     
 
III. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
A continuació, es dona lectura dels Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària: 
 

• Decret 64/2022, 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 65/2022, resolució contractació de l’actuació de les obres d’un mòdul de bar i vigilància en la 
zona de caravàning i lleure la Granadella - Les Garrigues. 

• Decret 66/2022, resolució concessió llicència obres per a construir una caseta de 20 m2 de reg i com 
a petit magatzem d’eines agrícoles, al Paratge Solans, Polígon 12, Parcel·la 9 del terme municipal de la 
Granadella.   
• Decret 67/2022, resolució concessió llicència obres per a ampliar una explotació ramadera avícola, 
primera fase, al Polígon 1, Parcel·les 33-34 del terme municipal de la Granadella. 

• Decret 68/2022, resolució contractació personal. 

• Decret 69/2022, resolució contractació personal.  

• Decret 70/2022, resolució contractació dels serveis de redacció del projecte executiu arquitectònic, 
direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, i legalització per a la instal·lació d’activitat del Refugi 
Guerra Civil. 

• Decret 71/2022, resolució concessió llicència segregació de la finca amb referència cadastral 
4909034CF0840N0001ZD, situada al carrer la Pobla, 46 de la Granadella.  

• Decret 72/2022, resolució convocatòria de sessió plenària ordinària. 
 
Els assistents i les assistents es donen per assabentats i assabentades de les resolucions anteriors.  
 
IV. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS   
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
D’acord amb els antecedents que consten a l’expedient, s’ha rebut una factura corresponent a 
l’anualitat anterior, segons el detall que consta en el mateix.  
Vist el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d'hisendes 
locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà 
amb l'any natural i a ell s'imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix. Essent les despeses 
incloses en aquest expedient que corresponen a l’anualitat anterior, per la qual cosa es vulnera el 
principi de temporalitat dels crèdits.  
Atès que en virtut de l'establert en els articles 173.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden 
adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses, viciant de nul·litat de ple dret les resolucions i actes administratius que infringeixin 
l'expressada norma, sense perjudici de la responsabilitat al fet que pertoqui.  
Atès que, no obstant l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicades en cap 
aplicació pressupostària en l’exercici en el qual haguessin de ser descomptades, s’ha de procedir al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que 
per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell al que corresponien.  
Atès que s'han realitzat uns serveis per un proveïdor, tal i com consta a l’expedient tramitat, sense 
haver-se fiscalitzat prèviament els actes que donen lloc al reconeixement de les obligacions derivades de 
tal prestació i, per això, prescindint del procediment legalment establert. 
Atès que la factura emesa en legal forma origina una obligació legal de procedir al seu pagament, doncs 
en cas contrari s'originaria un enriquiment injust per a l'Administració. 
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Atès que al vigent pressupost de l'exercici s'ha consignat el crèdit suficient i adequat per poder 
reconèixer les obligacions que donen lloc a la tramitació del present expedient. 
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament.   
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits expressats sens perjudici de l’exigència de les 
corresponents responsabilitats per dur a terme la realització de despesa sense crèdit a la corresponent 
aplicació pressupostària. 
Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament de la Granadella de l’exercici 2022 els crèdits 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària que tot seguit es detalla: 
 

Exercici   Concepte   Import brut  Impostos  Import net  
Aplicació pressupostària 
de l’exercici vigent  

2021  

ASSESSORAMENT 
JUDICIAL AL 
PROCEDIMENT 
D’EXECUCIÓ DE 
SENTÈNCIA I LIQUIDACIÓ 
ICIO DELS PARCS EÒLICS   

  29.700,00  

IVA: 
6.237,00 
IRPF: 
4.455,00 

  31.482,00  920-226 04   
6.237,00 
IRPF: 
4.455,00 

 

 
Tercer.- Que es procedeixi a la seva comptabilització en l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
El senyor Carlos Gibert pregunta qui presenta la factura? 
La secretària demana intervenir per a respondre que la factura la presenta l’advocat senyor Rubén 
Labella Sobrevals.    
La senyora alcaldessa exposa que el fet que no tingui nom d’empresa ho desconeixia.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que se’ns va estar criticant bastant pels imports, quan vam estar 
contractant amb l’advocat Enric Vicente, que va ser qui va presentar tots els judicis, tant a Lleida, com al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens va donar la raó amb el tema de les eòliques, i a 
Madrid no es va estimar el recurs presentat per les empreses eòliques. Ara ens trobem que el concepte 
de la factura és d’assessorament judicial al procediment d’execució de sentència, quan la sentència s’ha 
d’executar amb la liquidació de l’ICIO corresponent, no hi ha més. Suposo que aquest advocat ha degut 
cobrar bastant més però ara presentar aquesta factura i en raó de l’any passat de 31.000 és excessiu, 
per tant, hi votarem en contra. 
La senyora alcaldessa exposa que només com aclariment, no tant per l’import de la factura, perquè a mi 
també em sembla excessiu, no d’aquesta sinó de totes les factures que arriben dels serveis jurídics, 
perquè son totes de 14.000 euros, 18.000 euros, 30.000 euros, només cal veure a la liquidació de l’any 
passat la partida de Serveis Jurídics, que va ser espectacular i penso que aquests diners s’haurien de 
poder destinar a altres coses. Si no recordo malament, quan es va fer un mica de crítica, per dir-ho 
d’alguna manera, a la despesa de l’advocat Enric Vicente, va ser perquè sempre s’havia comunicat a la 
població en general, inclús als grups a l’Ajuntament en aquell moment, que l’advocat Enric Vicente no 
cobrava res per aquells serveis. La crítica no és que l’advocat Enric Vicente cobri, perquè evidentment 
tothom treballa per a cobrar, però no m’agradaria que es comparés la despesa de l’advocat Rubén 
Labella, perquè el que no ha fet mai aquest Ajuntament és dir que l’advocat Rubén Labella no cobra, a 
diferència del que havia passat anteriorment, que s’havia dit que l’advocat Enric Vicente no cobrava res, 
i després han arribat factures per valor de 50.000 euros, i del que correspongui, per les gestions, com es 
oportú. La desavinença no era amb l’advocat Enric Vicente, ni amb el preu que cobrava, sinó per la 
manera com s’havia comunicat la relació econòmica de l’Ajuntament amb l’advocat Enric Vicente. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que més enllà de la forma, perquè quan es va començar el procés 
l’advocat Enric Vicente encara no havia cobrat honoraris, vaig al fons, i en el fons estem parlant d’un 
assessorament judicial per una execució d’una sentència. L’advocat Enric Vicente va fer una tasca, al seu 
moment, de presentar-se a judicis i guanyar-los, però es va fer el canvi d’advocat i ara, per a executar 
aquesta sentència, paguem aquests diners, més el que ha degut cobrar, i més el que ens deu costar 
pertànyer a l’AMNER, que també gestionen.                        
La senyora alcaldessa exposa que no ho podem fer com en el cas de l’advocat Enric Vicente, que no hi 
havia cap document a l’Ajuntament, i no sabíem com pagar-lo, va fer la reclamació d’uns diners i no hi 
havia cap tipus de document, ni d’acord, ni de contracte, ni de res. 
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El senyor Carlos Gibert manifesta que ell està cobrant unes factures de l’any passat, i no és menor 
aquesta factura, i el que ha fet és executar una sentència.  
La senyora alcaldessa exposa que l’any passat la liquidació de la partida de Serveis Jurídics, si no ho 
recordo malament, va anar per sobre dels 70.000 euros, i de reconeguts potser ni havia 104.000 euros, i 
no hem acabat.       
 

• Aquest acord és aprovat per majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
tres vots a favor: Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, Sr. Mario Flix Prats, Sra. Elena Llauradó Pomar, i 
un vot en contra: Sr. Carlos Gibert Bernaus.  
 
V. APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA 
– ACORD MUNICIPAL (IxG-AM) PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA 
I L’AUTODETERMINACIÓ          
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura de la proposta presentada.  
 

ANTECEDENTS I MOTIUS 
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una 
mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les 
primeres consultes populars, a la manifestació contra la sentència de l'Estatut, passant per la consulta 
del 9N i fins arribar al referèndum de I'1-O, brutalment reprimit per l'Estat, i la vaga general del 3 
d'octubre. 
Aquest octubre farà cinc anys de l'inici d'un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara no 
ha acabat. La seva continuïtat—avui, ara i aquí— és un fet que va des de la pervivència de l'exili fins a les 
més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d'aquells fets, més de 2.562 persones han 
estat investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, 
comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d'aquella violència policial ha 
estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats. 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l'actual context de bloqueig, volem palesar 
que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat clar i 
inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la 
necessitat d'un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 
70% i el 80% de la societat s'ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d'una sortida 
democràtica. 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets humans, 
múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d'Europa han constatat l'anomalia democràtica 
que vivim. L'excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El 
catàleg desplegat ha estat tristament extens -de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l'aplicació del 
155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la 
presó, fins a arribar a l'espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, 
la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o l'autodeterminació o la 
ingerència judicial en el model educatiu configuren l'altra cara d'una mateixa moneda. 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots. Amb 
el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una resolució democràtica, avui 
insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d'un marc 
democràtic de resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències 
del conflicte ni s'aborden les arrels del mateix. 
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal de IxG-AM proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
del següent acord: 
L'Ajuntament de la Granadella, atès l'impuls civil que promou un ampli Acord Social per l'Amnistia i 
l'Autodeterminació, expressa el seu suport a: 
•     L'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones 
exiliades, encausades i represaliades. 
•     L'autodeterminació, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el 
respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. 
I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s'acorda també donar trasllat de la present resolució 
a l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació. 
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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 quatre dels set 
regidors i regidores que componen el nombre legal de membres de la Corporació. 

 
VI. PRECS I PREGUNTES 
No es formulen precs ni preguntes. 
                                                           
Abans d’aixecar la sessió la senyor alcaldessa exposa que finalment s’ha pogut tancar el tema de l’aigua, 
però probablement ens hi tornarem a trobar. És un problema que coneix molt be la regidora Elena Llauradó 
perquè està a la Mancomunitat d’Aigües, i aquestes últimes setmanes hi ha estat a diari. Des de 
l’Ajuntament i com a equip t’ho vull agrair públicament perquè penso que has fet molta feina i que has 
vetllat molt perquè tant en aquest municipi com en la resta de municipis poguéssim disposar d’aigua de 
boca, i també a la Diputació de Lleida que va fer aquest pas de poder donar suport econòmic perquè, 
evidentment, és una cosa que els municipis no podem assumir, es pot fer un repartiment d’aigua de manera 
puntual, però si això s’hagués allargat setmanalment no ho podíem suportar, ni a l‘Ajuntament de la 
Granadella, ni a qualsevol altre ajuntament. Esperem que les reunions que ha tingut la Mancomunitat 
d’Aigües de les Garrigues amb tots els estaments, amb l’ACA, donin fruit, perquè es pugui canviar la captació 
i millorar el que avui en dia tenim, i poder tenir aigua de boca dignament, perquè segurament encara que 
complíssim els paràmetres, no és la millor aigua que podem oferir als veïns i veïnes d’aquestes contrades. És 
un tema que ens ha portat de cap aquest mes i esperem que, si torna a passar, ho puguem arreglar el més 
aviat possible. 
La senyora Elena Llauradó manifesta que agraeixo molt aquest suport, però el mal radica en la mala qualitat 
d’aigua que tenim allí on l’agafem i, en general, perquè arran que a la captació d’Utgesa s’ha trobat aquesta 
contaminació molt elevada, que encara segueix, també s’ha trobat que hi ha molta contaminació aigües 
amunt, a Seròs i Torres de Segre encara no en poden beure, encara no tenen aigua de boca, perquè no 
tenen un sistema de filtratge adequat, com el de la Mancomunitat i, per tant, això és un mal endèmic i, com 
a societat, ens hem de plantejar que és el que volem fer. Si embrutem l’aigua després no ens la podem 
beure, per tant, hauríem de trobar una solució, i arran d’això, la Mancomunitat està mirant de buscar una 
altra captació on la qualitat de l’aigua sigui adequada per beure.                   
 
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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