
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia 1 de desembre de 
dos mil deu.   
A les dinou hores i trenta minuts es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la 
presidència del Sr. alcalde-president, en Pere Miquel Guiu Vidal, amb 
l’assistència de les persones que es detallen a continuació, i assistit del  
secretari de la Corporació a l’efecte de celebrar sessió ordinària. 
 
Alcalde-President:  Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
Regidors:  Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
        Sra. Mercè Masip Masip 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Jordi Guiu Prats 
       Sr. Jordi Guiu Reig  
 
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor Josep Maria Llop Masip ha  excusat la presència al ple. 
 
1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió ante rior. Havent-se donat a 
tots els membres de la Corporació, juntament amb la convocatòria de la sessió 
còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, tal com preveu l’article 80.2 
del RD.2568/1986 de 28 de novembre, tots els reunits acorden aprovar-la per 
unanimitat i sense cap observació. 
 
2. Donar compte de la correspondència i butlletins oficials.  Es dóna 
compte de la correspondència i Butlletins Oficials que s’han rebut a partir de la 
darrera sessió celebrada, manifestant els assistents quedar-se assabentats 
atès que en relació als assumptes de tràmits s’ha dictat per l’alcaldia la 
resolució pertinent en cada cas. 
 
3. Aprovació de factures.  Sotmeses a consideració de la Corporació les 
factures i pagaments fets per l’alcaldia, s’acorda aprovar les següents amb 
càrrec al pressupost Municipal: 
 
Benito Martí, treballs retro camins 7.107,14 € 
Despatx Simeó Miquel, assessorament 427,69 € 
Josep R. Pardell, reparació vehicle 574,60 € 
ACM, quota associat any 2011 151,00 € 
Salomé Jové, despeses eleccions i dinar associacions 130,55 € 
Ferreteria Alberto Soler, material magatzem 108,10 € 
La Lleidatana, ram flors 90,00 € 
Sas Fusters, treballs diversos 580,66 € 
Anna Pes, grava arreglar camins 538,00 € 
Electrònica Màxim Miranda, altaveus 313,01 € 
Inmag, material magatzem 124,93 € 
SP.Acitva, mútua mes de novembre 124,37 € 
Agroindustrial Catalana, fitosanitaris i matreial reg 49,51 € 
GravoLleida, detalls 65 anys 374,89 € 
Iberbanda, octubre 46,02 € 
Movistar, consum octubre 195,38 € 
Josep M. Alventosa, projecte executiu llar d’infants 7.036,20 € 



Sistemas digitales, còpies octubre 21,02 € 
Xavier material de construcció, grava 41,89 € 
Maype, il·luminació de Nadal 122,87 € 
Sugrañés, títos nínxol 213,23 € 
LLauradó Central de Servicios, gas-oil escola 899,22 € 
Mancomunitat d’Aigües, consum setembre 2.840,71 € 
Mancomunitat d’Aigües, aportació municipal 1.395,55 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola 171,27 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
Reparacions camins 6.371,00 € 
FMC, quota anual 2011 152,86 € 
Impremta Comercial, material oficina 29,80 € 
Gabinet Casas, assessorament laboral octubre-novembre 199,70 € 
SGAE, drets autor Festa Major 2.196,62 € 
Endesa, consums octubre-novembre 2.350,30 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 46/2010 de pròrroga de llicència d’obres a Fernando Cervelló 
Rué per les obres que està realitzant a l’immoble situat al carrer Doctor 
Galceran, número 27. 

- Decret 47/2010 de concessió de llicència d’obres a Mariano Gibert 
Toldrà per arranjar la façana de l’immoble situat al Pla de la Vila, número 
12. 

- Decret 48/2010 de concessió de llicència d’obres a Montserrat Pons 
Mascarilla per arranjar la façana i el balcó de l’immoble situat al carrer 
Vall d’en Roher, número 4. 

- Decret 49/2010 de concessió de llicència d’obres a M. Lourdes Teixidó 
Masip per treure les teules i col·locar-les amb morter, a l’immoble situat 
al carrer Emili Pujol, número 33. 

- Decret 50/2010 de concessió de llicència d’obres a Francisca Masip 
Gibert per arranjar la façana i el lateral de l’immoble situat al carrer la 
Palla, número 28. 

- Decret 51/2010 de concessió de llicència d’obres a Adelina Freixinet 
Ballesté per arreglar esquerdes i reforçar el solament de l’immoble situat 
al carrer la Pobla, número 83. 

 
5. Aprovació del padró d’escombreries corresponent al segon semestre 
de l’any 2010. El Sr. Alcalde manifesta que havent-se confeccionat el Padró 
d’escombreries  corresponent al segon semestre l’any 2010, es sotmet a 
consideració de la Corporació per si mereix la seva aprovació, amb l’expressió 
del seu import: 
Padró d’escombreries segon semestre de l’any 2010 -----------------------16.524 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 16.216 euros s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposi al 
públic per termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent Edicte al Tauló d’anuncis de la Casa Consistorial i al Butlletí 
Oficial de la Província, passat el qual i resoltes les reclamacions, si les hagués, 
es procedirà al cobrament del mateix. 
 



6. Aprovació del Padró de taxes de l’any 2010. El Sr. Alcalde manifesta que 
havent-se confeccionat el Padró de clavegueram i incendis es sotmet a 
consideració de la Corporació per a si mereix la seva aprovació, amb 
l’expressió del seu import: 
Padró de Clavegueres any 2010.                                                9.452,55 € 
Padró d’Incendis any 2009.                                                         3.329,54 € 
TOTAL. .....................................................................................12.221,80 € 
Examinats que han estat per la Corporació els Padrons i que importen un total 
de 12.782,09 € s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposin al 
públic per termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent Edicte al tauló d’anuncis de la casa consistorial i al Butlletí Oficial 
de la Província, passat el qual i resoltes les reclamacions, si les hagués, es 
procedirà al cobrament del mateix, a les oficines de l’ajuntament. 
 
7. Adhesió al Consorci de Transport Públic de l’Àre a de Lleida. El Sr. 
alcalde explica que aquest any ha començat a funcionar a les Garrigues 
l’integració tarifària del transport públic de l’àrea de Lleida, i el Consell 
Comarcal va aprovar adherir-se a l’esmentat conveni, ara és necessari que els 
municipis s’adhereixin al conveni. 
Vist el model de conveni d’adhesió del Consell Comarcal de les Garrigues al 
Consorci de Transport Públic de l’àrea de Lleida, d’acord amb allò que estableix 
l’article 66.m) 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 atès tot 
l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Aprovar el conveni d’adhesió del Consell Comarcal de les Garrigues al 
Consorci de Transport Públic de l’àrea de Lleida i l’annex I de tarifes. 
 
Segon.  Autortizar al president del Consell Comarcal de les Garrigues per 
signar-lo davant l’ATM de l’Àrea de Lleida. 
 
8. Sol·licitud de compensacions econòmiques a favor  dels ajuntaments 
per abonar retribucions a determinats càrrecs elect es, per a l’exercici 
2011. El sr. alcalde explica que ja s’ha obert el període de sol·licitud de 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per abonar retribucions 
a determinats càrrecs electes, per a l’exercici 2011, d’acord amb la Resolució 
GAP/3714/2010 de 18 de novembre. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat del membres de la corporació: 
 
Primer.  Sol·licitar la compensació econòmica per als càrrecs electes. 
Segon.  Segons marca la normativa s’ha d’acordar quins càrrecs sol·licitaran la 
compensació i el tant per cent de dedicació per tal de determinar la 
compensació a rebre, per a l’any 2011 la compensació es demanarà per a 
l’alcalde amb un 25 % de dedicació. 
Tercer.  Facultar al sr. Alcalde-President Pere Miquel Guiu Vidal per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
9. Adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistem es d’informació entre 
administracions públiques.  El sr. alcalde explica que la llei 11/2007, de 22 de 
juny, és d’aplicació obligatòria per als Ajuntaments a partir del 31 de desembre 
de l’any passat, i per tal de fer possible el compliment de la llei, la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Consorci Administració Oberta de Catalunya, 



facilita l’adhesió al conveni que estableix el marc de col·laboració entre les 
parts per fer efectiva la interoperatibilitat telemàtica entre els sistemes 
d’informació de l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya. 
Atès tot l’exposat i la necessitat de complir la Llei, s’acorda per unanimitat dels 
membres de la corporació: 
 
Primer.  L’adhesió de l’Ajuntament de la Granadella al Conveni marc de 
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, 
en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i 
el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperatibilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes. 
Segon.  Facultar al sr. Alcalde-President Pere Miquel Guiu Vidal per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
10. Nomenament del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de 
l’institut i de l’escola.  El sr. alcalde explica que l’escola i l’institut han demanat 
que es nomeni un representant de l’Ajuntament per a formar part del consell 
escolar dels dos centres, fins ara representant la regidora Mercè Masip. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Nomenar com a representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de 
l’IES l’Oivera i de l’escola a la regidora Mercè Masip. 
Segon.  Comunicar el nomenament als centres. 
 
11. Cessió de dos pisos de l’immoble municipal situ at a la plaça Joan 
Perucho, número 2, a la Comunitat de Regants Garrig ues Sud.  El sr. 
alcalde explica que la Comunitat de Regants ha sol·licitat la cessió de dos pisos 
de l’immoble de la plaça Joan Perucho, número 2, conegut com a cases dels 
mestres i que és de propietat municipal arran de la cessió feta pel Ministeri de 
la Vivenda  el passat 11 de juliol. 
Aquesta petició la fan per la necessitat que té la Comunitat de Regants de 
disposar d’un lloc adequat per tenir-hi la seu, i la Comunitat mitjançant REGSA, 
es faria càrrec de la reforma dels dos pisos. 
El sr. alcalde proposa fer una cessió per un període de  50 anys del pis on hi ha 
actualment la llar d’infants i el pis superior i fer els tràmits oportuns per redactar 
l’acord i les condicions de cessió, per tal d’acordar-les pel Ple i després signar 
l’acord de cessió amb els representats de la Comunitat de Regants. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Cedir dos pisos de l’immoble situat a la plaça Joan Perucho, número 2, 
concretament el pis on actualment està situada la llar d’infants i el pis superior, 
per un període de 50 anys. 
Segon.  Redactar l’acord i les condicions de cessió per tal d’acordar-los en un 
pròxim Ple. 
Tercer.  Facultar al sr. Alcalde-President Pere Miquel Guiu Vidal per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
12. Aprovació de la segona certificació i última de  l’obra “enderroc del 
cos afegit a l’antiga església convent”.  El Sr. alcalde dóna compte de la 
segona certificació i última de l’onbra “enderroc del cos afegit a l’antiga església 



convent” , inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local, expedides per l’arquitecte 
Ramon Miquel Freixinet Martí, la certificació puja la quantitat de deu mil set-
cents cinc euros amb setanta-quatre cèntims (10.705,74 €). 
 
Atès que examinada detingudament la Certificació, s’han executat totes les 
obres que hi figuren, s’acorda per unanimitat de tots els assistents, aprovar la  
segona certificació de l’obra “enderroc del cos afegit a l’antiga església 
convent” per  import de deu mil set-cents cinc euros amb setanta-quatre 
cèntims (10.705,74 €). 
 
13. Aprovació de la primera certificació de l’obra “arranjament de les 
dependències municipals situades al carrer Vall d’e n Roher”.  El Sr. alcalde 
dóna compte de la primera certificació de l’obra “arranjament de les 
dependències municipals situades al carrer Vall d’en Roher”, inclosa en el 
PUOSC, expedida per l’enginyer industrial Francesc Penella i Ros, la 
certificació puja la quantitat de vint-i-cinc mil nou-cents noranta-tres euros amb 
cinquanta cèntims (25.993,50 €). 
Atès que examinada detingudament la certificació, s’han executat totes les 
obres que hi figuren, s’acorda per unanimitat de tots els assistents, aprovar la 
primera certificació de l’obra “arranjament de les dependències municipals 
situades al carrer Vall d’en Roher” per import de  vint-i-cinc mil nou-cents 
noranta-tres euros amb cinquanta cèntims (25.993,50 €). 
 
14. Aprovació de la primera certificació de l’obra “construcció de la sala 
de vetlla municipal”. El Sr. alcalde dóna compte de la primera certificació de 
l’obra “construcció de la sala de vetlla municipal”, inclosa en el PUOSC, 
expedida per l’enginyer industrial Francesc Penella i Ros, la certificació puja la 
quantitat de vint-i-cinc mil quatre-cents noranta-sis euros amb setanta-un 
cèntims (25.496,71 €). 
Atès que examinada detingudament la certificació, s’han executat totes les 
obres que hi figuren, s’acorda per unanimitat de tots els assistents, aprovar la 
primera certificació de l’obra “construcció de la sala de vetlla municipal”  per 
import de  vint-i-cinc mil quatre-cents noranta-sis euros amb setanta-un cèntims 
(25.496,71 €). 
 
15. Assumptes d’urgència.  Atès el que preveuen els articles 51 del RDL. 
781/1986 de 18 d’abril i l’article 83 del RD. 2568/86 de novembre, l’alcalde 
sotmet a consideració de la Corporació la declaració d’urgència per al 
tractament d’assumptes que no figuren inclosos en l’ordre del dia d’aquesta 
sessió, acordant-se per unanimitat, i amb el quòrum que fixa l’article 47.3 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, declarar urgent i tractar en aquesta sessió els 
assumptes següents: 
 
A. Aprovació definitiva del projecte d’expropiació pel sistema de taxació 
conjunta del terreny qualificat d’equipament comuni tari, situat a la 
travessera del carrer Vall d’en Roher, número 49.  El sr. alcalde dona compte 
al Ple que ja ha transcorregut el període d’informació pública de l’anunci del 
projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta del terreny qualificat com 
a equipament comunitari, situat a la Travessera Vall d’en Roher, número 49, 
propietat de la desapareguda Unió Avícola, per la construcció de la llar d’infants 
municipal i urbanització de l’entorn. 



 
Primer.  Facultar al sr. Alcalde-President Pere Miquel Guiu Vidal per signar la 
documentació i fer les gestions necessàries per tal de procedir a l’ocupació del 
terreny i al pagament de la consignació de l’import de l’expropiació. 
 
15. Precs i Preguntes.  el sr. alcalde informa que d’acord amb  el conveni 
signat amb el Consell Comarcal i la Borrassa, s’ha instal·lat un punt TIC al 
Centre Cívic a la sala del billar. 
 
A continuació diu que es va reunir amb la tècnica de joventut per parlar de les 
subvencions concedides per la Secretaria de Joventut, que han estat de 
4.169,00 €, per activitats a realitzar el 2010 i 2011 i 6.204,00 € per a inversions 
a fer entre el 2010 i 2011, la meitat cada any, i pel que fa a les inversions amb 
l’import de la subvenció, es començarà a reformar la sala que hi ha davant de 
l’escorxador, per adequar-lo com a local de reunió pel jovent. 
 
Tot seguit explica que l’Agència Catalana de l’Aigua ha començat a reparar les 
canonades que porten les aigües residuals a la depuradora, que es van fer 
malament quan l’ACA va construir la depuradora. 
 
També informa que a l’avinguda Dr. Vives, davant del número 16, entre el  tram 
de vorera  que es va fer i la tanca de la casa quedava un espai sense 
urbanitzar i part d’aquest espai i de mutu acord amb l’Ajuntament ja es va 
asfaltar i ara que una petita zona sense urbanitzar, i el propietari de la casa ha 
proposat arreglar-ho ell, però com que tindrà poc cost se’n farà càrrec 
l’Ajuntament. 
 
A continuació diu que de l’obra prevista de pavimentació del camí de Sant 
Antoni, s’asfaltaran 350 metres de camí, ja que no es podran asfaltar tots ja 
que la subvenció concedida és molt inferior a la sol·licitada. 
 
La regidora Marta Sentís diu que l’aula d’informàtica de l’escola ara s’utilitza 
com a aula cada dia, i que les dones de la neteja la fa de tant en tant però ara 
s’utilitza més i està bruta, i que ha parlat amb elles i li han dit que no tenen 
hores per fer-la, s’acorda parlar amb l’empresa de neteja que fa els passadís i 
els lavabos del menjador per que també netegin aquella aula. 
 
La tinent d’alcalde explica que va venir una representant de FORMEMP, que es 
va reunir amb representats de l’Ajuntament i de les associacions del poble, per 
oferir cursos de formació que es podrien fer al poble, i n’hi ha que poden ser 
gratuïts, depenen de si els alumnes són aturats o persones en actiu i creu 
interessant fer difusió d’aquests cursos. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i trenta minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 
 


