
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia 27 de setembre 
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: 
 
Carnisseria Seró, sopar de St. Joan 101,25 € 
Domicar, moble escola 1.168,20 € 
Salomé Jové, menjars F.Major i aperitiu 1.556,65 € 
Josep Lluís Farran, treballs tractor 736,00€ 
Natàlia Ruiz, fotografies i USB festa gent gran 75,10 € 
Cecilio López, neteja sumideros 430,00 € 
Mario Flix, hores tractor St. Antoni 264,60 € 
Benito Martí, treballs retro camins i grava 7.362,02 € 
Cal Xulic, treure neu gener 165,20 € 
Maype, material elèctric enllumenat 574,67 € 
Movistar, telèfon juliol-agost 387,95 € 
Endesa, consum llum 4.393,24 € 
Mancomunitat d’aigües de les Garrigues,  consum juliol 4.041,80 € 
Mancomunitat d’aigües de les Garrigues, consum agost 4.500,66 € 
Dell, tòner impressora  136,88 € 
Retamal, pintar Centre Cívic 2.950,00 € 
Retamal, moble sala exposicions 5.390,41 € 



Sp.activa, mútua setembre 99,79 € 
Gòdia, material piscines 1.383,24 € 
Amar, hores juliol-agost 784,00 € 
Ahmed, hores agost-setembre 639,00 € 
Mecanocamp, material magatzem 50,41 € 
Segriànet, neteja carrers dia 19-08-10 484,50 € 
Coral Shalom, actuació coral Ozvena 648,00 € 
Llibreria Caselles, material homenatge gent gran 15,29 € 
LamanyanaTV, publireportatge piscines 295,00 € 
IPV, aire acondicionat Ajuntament 2.862,95 € 
Sp.activa, mútua agost 93,90 € 
Ilersap, analítica piscines 113,55 € 
Iberbanda, juliol-agost 92,04 € 
Immag, posar comptador llum a la façana i contractar llum FM 690,44 € 
S.Gomà, construcció nínxols 14.337,00 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola última setmana agost 49,70 € 
Xavier Crespo, grava 33,63 € 
Impremta Comercial, segell 21,24 € 
S.Gomà, treballs cementiri 3.540,00 € 
SomGarrigues, suscripció 37,56 € 
Agroindustrial, material magatzem i obsequi coral 144,66 € 
Tallers A.Miquel, cistella seguretat per toro 1.121,00 € 
Gabinet Casas, assessorament laboral juliol-agost-setembre 188,41 € 
Sistemas Digitales, còpies i regularització 44,71 € 
Alberto Soler, material magatzem 353,40 € 
Consell Esportiu, servei socorrista juliol-agost-setembre 6.271,80 € 
Toldos IASO, carpa festa major 8.201,00 € 
Consell Comarcal, cànon residus 2n triemstre 574,00 € 
Sounders, festival de música 3.463,30 € 
Lamanyana, publicitat festival de música 411,82 € 
Encara farem salat, festival de música 4.248,00 € 
Ampli sonoritzacions, festival de música 1.829,00 € 
Vania produccions, festival de música 3.599 ,00 € 
Cobla XI setembre, festival de música 750,00 € 
Artistas a la carta, festival de música 151,20 € 
De Canya, festival de música 1.652,00 € 
Quatre punts, lones cartell festival 679,68 € 
  
  
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 29/2010 de concessió de llicència d’obres a Agroindustrial 
Catalana per construir dues arquetes a l’immoble situat a la plaça Joan 
Perucho, número 4. 

- Decret 30/2010 de concessió de llicència d’obres a Alfonso Arbonés 
Jordà, per arranjar la façana de l’immoble situat al Pla de la Vila, núm. 1. 

- Decret 31/2010 de concessió de llicència d’obres a M.Carme Martí 
Franquet, per arranjar la façana de l’immoble situat al carrer la Pobla, 
número 46. 



- Decret 32/2010 de concessió de llicència d’obres al Departament 
d’Educació, per rehabilitar part de la façana i impermeabilitzar les canals 
de la coberta a l’immoble situat a la plaça Joan Perucho, número 3. 

- Decret 33/2010 de concessió de la llicència d’obres a Blai Gibert 
Cervelló, per la construcció d’envanets sobre sostre existent, teuler 
d’encadellats ceràmics i col·locació de teula, a l’immoble situat al carrer 
Gaudí, número 13. 

- Decret 34/2010 de concessió de llicència d’obres a Miquel Guiu Farran 
per al reforma i ampliació de l’habitatge situat al carrer la Pobla núm. 78. 

- Decret 35/2010 de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución 
Eléctrica SLU, per la instal·lació d’una nova línia subterrània de baixa 
tensió per subministrar energia al centre de serveis per a la gent gran 
situat al carrer Marina. 

- Decret 36/2010 de concessió de llicència de primera ocupació a 
Adoració Beltran Balcells, per l’immoble situat al carrer Nou, número 20. 

- Decret 37/2010 d’aprovació del pla de  seguretat i salut de l’obra 
arranjament de les dependències municipals situades al carrer vall d’en 
Roher. 

- Decret 38/2010 d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra de 
construcció de la sala de vetlla municipal. 

El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
5. Aprovació de la 5a certificació i última de l’ob ra Centre  Cívic, tercera 
fase.  El Sr. alcalde dóna compte de la cinquena certificació de l’obra “Noves 
dependències municipals i centre cívic i sociocultural de la Granadella,3ª fase”  
,inclosa en el PUOSC, expedida per l’arquitecte Ramon Miquel Freixinet Martí, 
la certificació puja la quantitat de tres-cents cinc euros amb noranta cèntims 
(305,90€). 
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  
cinquena certificació de l’obra l’obra “Noves dependències municipals i centre 
cívic i sociocultural de la Granadella,3ª fase”  per  import de tres-cents cinc 
euros amb noranta cèntims (305,90€). 
 
A continuació el sr. alcalde dóna compte de la  sisena i última certificació de 
l’obra “Noves dependències municipals i centre cívic i sociocultural de la 
Granadella,3ª fase”  ,inclosa en el PUOSC, expedida per l’arquitecte Ramon 
Miquel Freixinet Martí, la certificació puja la quantitat de dotze mil nou-cents 
dotze euros amb vint cèntims (12.912,20€). 
Atès que examinada detingudament la Certificació, s’han executat totes les 
obres que hi figuren, s’acorda per unanimitat de tots els assistents, aprovar 
l’última certificació de l’obra l’obra “Noves dependències municipals i centre 
cívic i sociocultural de la Granadella,3ª fase”  per  import de dotze mil nou-cents 
dotze euros amb vint cèntims (12.912,20€). 
 
6. Modificació del préstec de l’Institut Català de Finances per a 
equipaments. El Sr. alcalde explica als assistents que ha arribat una carta del 
Departament de Cultura dient que l’Ajuntament hauria d’acordar la modificació 
del crèdit concedit per l’Institut Català de Finances a l’Ajuntament per tal 
d’adquirir equipaments culturals, s’hauria d’allargar el venciment fins al 31 de 



desembre de 2019 i modificar el tipus d’interès, incrementant el  diferencial al 
tipus del 2,15€, per pagar aquest crèdit el Departament de Cultura va concedir 
una subvenció de 210.678,49 €, i l’Ajuntament en realitat no fa cap 
desemborsament de diners, això cal fer-ho ja que encara no s’han disposat tots 
els diners de la subvenció, ara quan s’acabi la tercera fase del centre cívic es 
podrà justificar tota la despesa. 
 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Modificar el préstec que l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES va 
concedir a aquest Ajuntament per import de 180.250,82 € en data 18 de gener 
de 2010, autoritzat mitjançant pòlissa intervinguda pel Notari Sr. Pedro Lecuona 
Ortuzar en els termes que es descriuen a continuació: 
-Capitalitzar els imports impagats corresponents a l’anualitat de l’exercici 2009. 
-Allargar el venciment de l’operació en 4 anys addicionals, fixant com a data de 
venciment final del préstec el 31 de desembre de 2019. 
- Allargar el termini de disposició del préstec en 24 mesos. 
- Atorgar carència fins al 31 de desembre de 2015. 
-Modificar el tipus d’interès, incrementant el diferencial al tipus del 2,15%. 
 
Segon.  Facultar indistintament al senyor alcalde o al legal representant del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en qui aquest delegui 
mitjançant el corresponent decret de delegació, per a signar tots els documents 
públics o privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
7. Aprovació de la certificació de l’obra “reposici ó de tancaments i 
arranjament del cementiri, fase 1”.  El Sr. alcalde dóna compte de la 
certificació de l’obra “reposició de tancaments i arranjament del cementiri, fase 
1” ,subvencionada per la Diputació de Lleida, expedida per l’enginyer industrial 
Francesc Penella i Ros, la certificació puja la quantitat de vint-i-tres mil trenta-
un euros amb noranta cèntims (23.031,90€). 
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  
certificació de l’obra l’obra “reposició de tancaments i arranjament del cementiri, 
fase 1” per  import de vint-i-tres mil trenta-un euros amb noranta cèntims 
(23.031,90€). 
 
8. Aprovació de la certificació única de l’obra Cen tre Cívic, 3a fase, 
corresponent al Pla de Finançament Local de la Dipu tació de Lleida. El Sr. 
alcalde dóna compte de la certificació única de l’obra “Noves dependències 
municipals i centre cívic i sociocultural de la Granadella,3ª fase”  ,inclosa en el 
Pla de Finançament Local de la Diputació de Lleida, expedida per l’arquitecte 
Ramon Miquel Freixinet Martí, la certificació puja la quantitat de quaranta-set 
mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims. (47.878,44€). 
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  
certificació única de l’obra l’obra “Noves dependències municipals i centre cívic 
i sociocultural de la Granadella,3ª fase” per import de  quaranta-set mil vuit-
cents setanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims. (47.878,44€). 



9.Adhesió a l’Associació Nacional de Municipis amb instal·lacions 
d’energies renovables. El sr. alcalde explica la necessitat que l’Ajuntament 
s’associï a l’associació nacional de municipis amb instal·lacions d’energies 
renovables. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
“Atès que aquest terme municipal es troba afectat per instal·lacions d’energies 
renovables, i tenint en compte l’afectació territorial i tributària de les mateixes; 
havent-se constituït  una ASSOCIACIÓ NACIONAL per a la defensa dels 
interessos d’aquests municipis afectats, i en atenció a les prescripcions de 
l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de 
mesures per a la modernització del Govern Local, s’acorda per unanimitat dels 
membres de la corporació: 
 
1. Adherir-se a l’”ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS CON 
INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES”, així com als seus acords i 
estatuts. 
 
2. Nomenar com a representant en la mateixa en nom d’aquest Ajuntament al 
Sr. Pere Miquel Guiu Vidal, en la seva qualitat d’Alcalde. 
 
3. Que els megavats de potència instal·lada en les instal·lacions d’energies 
renovables en el municipi són a dia d’avui 12,5 i la previsió és de 108 i 
corresponen a parcs eòlics. 
 
4. Aprovar la quota ordinària anual única que per part de l’Associació es gira a 
l’Ajuntament en concepte de soci adherit. L’esmentada quota es calcularà 
d’acord als criteris acordats en la Comissió Executiva i confirmats per 
l’Assemblea General de l’Associació. 
 
10. 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. Acceptació del retorn d’un vehicle per part de l a Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.  El sr. alcalde explica que ha 
arribat una carta de la Direcció General de la Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, on es comuniquen que ens retornen el vehicle Nissan Vanette, 
matrícula L-7813-M, que l’Ajuntament havia cedit al parc de bombers de la 
Granadella, i que ara ja no utilitzen. 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
Primer.  Acceptar el retorn del Vehicle Nissan Vanette, matrícula L7813-M, cedit 
per l’Ajuntament a la Direcció General de la Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments. 



Segon.  Comunicar aquest acord a la Direcció General de la Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. 
Tercer.  Facultar al sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
B. Acceptació de la donació de l’immoble situat al carrer Mònica, número 
9. El sr. alcalde explica als assistents que el passat 10 d’agost va arribar per 
fax el document de donació de l’immoble situat al carrer Mònica, número 9, 
amb referència cadastral número 4613217CF0841S000106, signat pels hereus 
d’Agustí Abril Vies propietari d’aquest solar, senyora Mercè Abril Guilleminot, 
Agustí Abril Guilleminot i Fernando Abril Guilleminot. 
La condició per fer efectiva la donació, és que l’Ajuntament l’accepti i que la 
zona on es troba el solar sigui arreglada, el sr. alcalde diu que ja està previst 
arreglar aquella zona del carrer Mònica, que en breu s’hi farà una plaça i una 
zona d’aparcament. 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Acceptar la donació de l’immoble situat al carrer Mònica, número 9, 
amb referència cadastral número 4613217CF0841S000106, propietat dels 
hereus dels hereus del sr. Agustí Abril Vies, senyora Mercè Abril Guilleminot, 
Agustí Abril Guilleminot i Fernando Abril Guilleminot. 
 
Segon.  Facultar al sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària, 
per a dur a terme el present acord. 
 
11. Precs i Preguntes. El sr. alcalde diu que s’han canviat els contractes de la 
llum amb ENDESA, per tal de passar al mercat lliure, Unión Fenosa i Gas 
Natural van fer una bona oferta, però després Endesa va rebaixar un 2% més 
els preus per tal de millorar l’oferta. 
 
A continuació diu que va anar  a signar la cessió al Consell Comarcal de l’ús de 
l’immoble del Centre de Gent Gran, ara queda pendent de signar el conveni de 
funcionament, i que cal estudiar-lo, també diu que aquest diumenge es farà 
l’inauguració del Centre de Gent Gran i que vindrà el Conseller de Governació 
sr. Jordi Ausàs. 
 
La tinent d’alcalde Adelina Freixinet diu que seria interessant que en aquest 
centre hi pogués treballar gent de la zona, el sr. alcalde diu que verbalment es 
van comprometre a llogar gent dels pobles de la zona d’influència del Centre. 
 
El sr. alcalde proposa fer una reunió amb els paletes del poble, per tal de parlar  
dels tràmits necessaris per participar en els licitacions d’obres que fa 
l’Ajuntament, ja que considera que a vegades no presenten la documentació 
adequada, s’acorda convocar-la dia 1 d’octubre. 
 
Tot seguit diu que el proper dia 22 d’octubre passarà el ral·li Catalunya per la 
Granadella, però aquest any passa en divendres, però que van un tram de 
terra, i que es preveu l’assistència de públic, i s’acorda parlar amb el Casino 
per si li interessa tornar a fer servei de pàrquing i de bar. 
 



La tinent d’alcalde Adelina Freixinet diu que s’hauria de posar un cartell al camí 
del cementiri per tal de senyalitzar-lo, ja que no està ben indicat, i així s’acorda. 
També diu que als vestidors del camp de futbol hi ha els llums oberts moltes 
hores i que no estan entrenant i que s’hauria de parlar amb els responsables 
del futbol sala. 
 
A continuació diu que han telefonat de Pesillà per proposar reunir-nos les dues 
localitats a Barcelona,i fer una visita cultural i anar al teatre, i que també 
voldrien venir un dia al poble durant la collita de l’oliva i collir-ne, i s’acorda 
buscar un dia per fer aquestes activitats. 
 
Tot seguit proposa que es busqui un dia per fer un dinar a Sant Antoni, i 
convidar a totes les associacions per tal d’agrair-los, els esforços que fan 
durant l’any preparant activitats. 
 
La regidora Mercè Masip diu que hi ha un camí als Solans que està molt 
malament i que s’hauria d’anar a veure per tal d’arreglar-lo. 
 
El regidor Jordi Guiu Reig diu que veïns del carrer Eixample, han demanat que 
es posi un pas de zebra a l’entrada del carrer per la carretera de Bellaguarda, 
el regidor Jordi Guiu Prats diu que ja es va mirar i que a carreteres no li agrada 
la zona ja que es després d’una corba, i que seria perillós, s’acorda de mirar de 
posar-hi un cartell lluminós com tenen a d’altres pobles com Castelldans o 
Alcanó. 
 
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 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


