
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia 25 d’octubre de 
dos mil deu.   
A les dinou hores 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. Josep Maria Llop 
        Sr. Jordi Guiu Reig  
 
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
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: 
 
Guissona, material neteja, piscines i llar d’infants 459,12 € 
Ramon Flix Guiu, hores tractor i peó 1.387,50 € 
Natàlia Ruiz,,fotos i memòria USB 75,10 € 
Agroindustrial Catalana SCCL, oli i pala anivelladora 387,10 € 
La Mañana, publicitat festa major 205,32 € 
Limpiezas Pirineo, neteja setembre 171,27 € 
Esports Fevi, vall parc 706,82 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
Distribuïdora bàsica, material llar d’infants 26,82 € 
Gravolleida, regal pregó de Festa Major 59,00 € 
Remolques Speedrem, remolc cotxe  2.478,00 € 
Coral Shalom, concert coral Ozvena 648,00 € 
Guasch, cortina inauguració centre gent gran 39,53 € 
As. Nac. Municipis energies renovables, quota 2010 195,00 
Domicar, mobles escola 1.168,20 € 
Inmag, material 160,45 € 
Sonido Güell, equip so festa jovent 1.416,00 € 



Applus, anàlisis aigua piscines 67,38 € 
Endesa, consum llum 1.868,43 € 
Comunitat de Regants, manteniment i consum 136,43 € 
Movistar, consum setembre 244,46 € 
Segrianet, neteja poble dia 08/09/10 484,50 € 
Sist. Digitales, còpies i garantia 419,68 € 
Seguretat SM, revisió extintors 236,00 € 
Sereca Bio, recollida restes escorxador 128,82 € 
Sp.Activa, mútua octubre 99,79 € 
Iberbanda, setembre 46,02 € 
Xavier Crespo, pedra 278,30 € 
Mecanocamp, tallagespa i material 956,81 € 
Arts gràfiques Molino, edició lo Clarí 1.020,70 € 
Horticultura Bellmunt, arbes centre gent gran 239,76 € 
Impremta Comercial, segells ajuntament 80,28 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 39/2010 modificant condicions del préstec de l’Institut Català de 
Finances i el Departament de Cultura, per la subvenció del centre Cívic. 

- Decret 40/2010 de concessió de llicència d’obres a Ramona Prats Martí, 
per arranjar el bany i condicionar un espai per ubicar-hi la caldera de la 
calefacció, a l’immoble situat al carrer Vall de Boters, número 76. 

- Decret 41/2010 de concessió de llicència d’obres a Ramon Flix Farrús 
per arranjar la façana de l’immoble situat al carrer Dr. Galceran, número 
3. 

- Decret 42/2010 de concessió de llicència d’obres a Sílvia Jové Mora, per 
repassar les teules, treure la llar de foc i canviar sostre de canyissos a 
l’immoble situat a la plaça Vicenç Blanch, número 5. 

- Decret 43/2010 de concessió de llicència d’obres a Josep R. Pardell 
Anglès, per arranjar la façana de l’immoble situat al carrer Vall de Boters, 
número 70. 

- Decret 44/2010 de concessió de llicència d’obres a Josep Pardell Martí, 
per obrir una porta al carrer i enrajolar escales i terra de l’immoble situat 
al carrer la Pobla, número 38. 

- Decret 45/2010 de pròrroga de llicència d’obres a Pau Cardiel Sas per 
les obres que està realitzant a l’immoble situat al carrer Major, número 9. 

 
5. Aprovació del padró corresponent al tercer trime stre de l’aigua.  El Sr. 
alcalde manifesta que havent-se confeccionat el Padró de l’abastament d’aigua 
corresponent al tercer trimestre de l’any 2010, es sotmet a consideració de la 
Corporació per si mereix la seva aprovació, amb l’expressió del seu import: 
Padró d’aigua  3rTrimestre 10 ---------------------------------------------22.787,95 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 22.787,95 euros s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposi al 
públic per termini de quinze 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 de l’esmentat padró. 



6. Licitació de l’obra “zona d’esbarjo i aparcament  al carrer Mònica”.  El Sr. 
alcalde explica que dins al PUOSC de l’any 2010 tenim concedit un ajut de 
72.457,79 €, per a l’obra “zona d’esbarjo i aparcament al carrer Mònica”, i que 
aquesta obra ja es pot licitar per un import de 69.414,01 € més IVA, i proposa 
que es faci el plec de clàusules i per l’import de l’obra es faci la licitació pel 
procediment negociat sense publicitat convidant als paletes de la població. 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Licitar l’obra “zona d’esbarjo i aparcament al carrer Mònica”, pel 
procediment negociat sense publicitat. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
7. Sorteig membres mesa electoral.  Una vegada fet el sorteig entre els 
ciutadans que tenen dret a votar ha quedat de la següent forma: 
 
PRESIDENT/A: SR./SRA . JOSEP MARIA MIRALLES CARDIEL                      
1r. VOCAL SR/SRA . ANNA MARTÍ MASIP                        
2n. VOCAL SR/SRA. MIQUEL RAMON GIBERT VIDAL 
         
SUPLENTS: 
 
DE PRESIDENT/A SR./SRA. LAURA PARES SIMON                        
DE PRESIDENT/A SR./SRA. MARIA TERESA MARTÍ PORTA      
DE 1r. VOCAL SR./SRA. JOSEP FONTANET VILA              
DE 1r. VOCAL SR./SRA. JORDI MIRALLES OLIVÉ                          
DE 2n. VOCAL SR./SRA. GEMMA SENTÍS FILELLA                  
DE 2n. VOCAL SR./SRA. XAVIER MATEU ESCOLÀ          
 
8. Precs i Pregutes. El sr. alcalde explica que el proper dia 29 d’octubre obren 
les línies i entren els parcs d’Almatret en servei, el regidor Jordi Guiu reig 
pregunta com està la construcció dels parcs eòlics, i el sr. alcalde diu que en 
aquests moments estan a l’espera que el Govern Central publiqui les 
assignacions de les energies renovables,  ja que per finançar-los els bancs es 
miren l’amortització i cal saber aquestes assignacions. 
 
A continuació el sr. alcalde explica l’entrevista que va tenir amb el sr. Tomàs 
Pujol de Governació, van parlar dels 150.000 € del PUOSC que s’havien de 
destinar al centre de gent gran, i que amb aquests diners l’Ajuntament hauria 
pogut fer una altra obra i que en aquests moments ens feien falta diners per 
finançar la llar d’infants,i el Sr. Pujol va dir que féssim una sol·licitud per motiu 
d’urgència, però que fins passar les eleccions ja no es resoldria. 
 
Tot seguit el sr. alcalde diu que van venir dels serveis jurídics de l’Incasol, per 
què volen reactiva els plans que tenien per a la finca de la Comanterga, i que 
es plantegen fer-hi una planta termosolar. 
 
També explica que ja es va fer la reunió amb les empreses de construcció de la 
població, i van parlar dels permisos d’obres i de com s’han de fer els tràmits per 
participar en les licitacions de l’Ajuntament.. 
 



El Sr. alcalde diu que el veí del carrer Major número 7, dies enrere, va posar 
música un volum molt tot el dia,i que diversos veïns el van trucar queixant-se, i 
que ell mateix va comprovar que la música molestava, va telefonar als mossos 
d’esquadra per si hi podien fer res, un altre dia un veí del carrer Emili Pujol 
asclava llenya a casa i van tornar a posar música. 
 
A continuació explica que va tenir una reunió amb els del memorial democràtic, 
pel tema de la recuperació del refugi, i es va dir que primer es farà un estudi 
geològic. 
 
La regidora Marta Sentís explica que per dia 13 de novembre es farà la trobada 
amb els de Pesillà a Barcelona,i que la matí es podria fer una ruta a peu i a la 
tarda una altra activitat i així s’acorda. 
 
La tinent d’alcalde Adelina Freixinet proposa instal·lar dos contenidors de roba, 
per recollir la roba en desús, que no té cap cost per al poble i ho gestiona 
Càritas i així s’acorda. 
 
A continuació explica que va anar a una reunió de les associacions per parlar 
del ral·li i també es va parlar de la castanyada, aquest any el jovent 
s’encarregarà de l’organització i les altres associacions col·laboraran, també 
van parlar del dinar d’associacions que es farà el proper dia 30 de novembre a 
Sant Antoni, i s’acorda fer una carta convidant a totes les juntes. 
 
La regidora Mercè Masip diu que l’Ajuntament hauria de fer una carta la coto, ja 
que els caçadors abandonen molts gossos pel terme i que s’hauria de parlar 
amb els agents rurals, s’acorda convocar a la junta del coto per parlar del tema. 
 
A continuació explica que per arreglar els camins es van treure 99 remolcades 
de grava d’una fina de l’Ana Pes,i també es va utilitzar part de la grava que ja 
estava feta, i que tota aquesta grava s’ha de pagar, que el treball de la màquina 
per fer la grava que ja hi havia podia costar uns 300 euros,i que la grava es 
paga a 2,40 euros remolcada,i s’acorda pagar aquest preu. 
 
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 
 
 
 
 
 


