
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia 23 de desembre 
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 Masip 
 
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor Jordi Guiu Reig 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: 
 
Corp. Al. Guissona, material llar d’infants i dinar associacions 96,18 € 
Sorea, analítiques aigua 1.213,04 € 
Salomé Jové, dinars mesa eleccions i dinar associacions 130,55 € 
Sas Fusters, treballs diversos i material 580,56 € 
Sas Fusters, ram flors 118,00 € 
Josep R. Pardell, reparació mitsubishi 574,60 € 
Autocars Salvia, viatge jovent garrigotrobada 50,00 € 
Felip Tudel, reparació patrol i picadora 1.345,90 € 
Inmag, materials magatzem i marcs fotos 171,58 € 
Sistemas digitales, còpies novembre 21,02 € 
Endesa, consum novembre 1.638,69 € 
Movistar, novembre 217,73 € 
Maype, material llums de Nadal 884,58 € 
Sereca Bio, recollida restes escorxador 129,82 € 
Sp.activa, mútua desembre 110,11 € 
Comunitat de Regants Garrigues Sud, consum set/nov. 64,61 € 



Iberbanda, novembre 46,02 € 
Albert Soler, material magatzem i taula ordinadors punt TIC 738,00 € 
Manc. d’Aigües de les Garrigues, octubre i  novembre 5.739,41 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola 171,27 € 
Consell Esportiu, segon semestre 2010 500,00 € 
Som Garrigues, subscripció novembre 18,78 € 
Llauradó Central de Servicios, gas-oil escola 585,14 € 
La Mañana, edicte 193,52 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 52 de concessió de llicència d’obres a Misericòrdia Baraut 
Caelles per arranjar la façana de l’immoble situat al carrer la Pobla, 
número 18. 

 
5.  Adjudicació de l’obra “obres d’un aparcament i zona d’esbarjo al carrer 
Mònica”.  En aquest punt de l’odre del dia es procedeix a l’obertura dels 
sobres número 1 i número 2 de les dies ofertes presentades per Construccions 
Farré Masip SL i Miquel Guiu Farran, i s’acorda remetre les propostes als 
serveis tècnics per tal que les valorin. 
 
6. Precs i Preguntes.  El sr. alcalde informa que dia 16 de desembre va anar a 
signar l’annex de l’escriptura de cessió de les vivendes dels mestres per part 
del Ministeri de la Vivenda, això era necessari per cedir dos vivendes a la 
Comunitat de Regants Garrigues Sud. 
 
A continuació diu que cal demanar pressupostos per instal·lar un canó de 
projeccions i so a la sal petita del Centre Cívic i també per instal·lar els altaveus 
i un retroprojector i una pantalla gran a la sala gran, i així s’acorda. 
 
També diu que al arrendar-se el bar del Centre Cívic i no haver-hi conserge, 
proposa llogar a l’arrendatari del bar per ocupar-se de les diferents necessitats 
que té el Centre , com és preparar les sales, obrir i tancar la calefacció, obrir la 
sala d’exposicions ... i  proposa pagar-li 100 euros al mes i així s’acorda. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores i quaranta-cinc minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 


