
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-cinc de juliol 
de dos mil onze.   
A les dinou hores es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la presidència del Sr. 
alcalde-president, en Carlos Gibert Bernaus, 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. Carlos Gibert Bernaus 
Regidors:  Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Josep Maria Vilalta Jordà 
        Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
        Sr. Heribert Sas Serra 
   
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor David Pouget Guiu, 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 piscines, llar infants i espuma 139,64 € 
J.M. Navàs, arranjament arqueta C. Vall d’en Roher 421,26 € 
S. Jové Jové, recepció homenatge gent gran 233,25 € 
J. Ll. Farran Guiu, hores picadora 136,00 € 
B. Martí Barrull, hores retro 1.222,48 € 
R. Vidal Miró, hores nivellar camp de futbol 208,00 € 
Mecanocamp, material magatzem i jardins 88,91 € 
SerecaBio, recollida tripa escorxador 129,82 € 
Distribuïdora bàsica, material llar d’infants 6,21 € 
Consell esportiu, factura socorristes juny 670,88 € 
LLACSA, lloguer terreny rentador 198 € 
Horticultura Bellmunt, plantes per jardins 132,08 € 
Impremta Comercial, material oficina 65,16 € 
Nayar Systems, línia telèfon ascensor C. Cívic, juliol 10,62 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
CEL, SL, confecció memòria comptes 2009 i fitxers 345,00 € 



Limpiezas Pirieno, neteja escola juny 193,82 € 
Ferret. Alberto Soler, tumbones i tela sombra piscines 688,49 € 
Sp.activa, riscos laborals juliol 128,01 € 
Endesa, subministre elèctric maig/juny 1510,20 € 
Movistar, juny 312,07 € 
Arts gràfiques Molino, edició lo Clarí 1.038,40 € 
 
 
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 20/2011 d’adhesió de l’Ajuntament de la Granadella al Pla 
d’Acció i Desenvolupament de polítiques de dones de les Garrigues 
2007-2010, promogut pel Consell Comarcal de les Garrigues. 

- Decret 21/2011, d’aprovació del pla de treball de l’agent d’ocupació i 
desenvolupament local. 

- Decret 22/2011 de llicència d’obres a Lluís Cardiel Olivé per substituir la 
coberta i modificar i reformar la façana de l’immoble situat al carrer Emili 
Pujol, número 10. 

- Decret 23/2011 de llicència d’obres a Rosa Perelló Franch, per 
l’arranjament de la façana frontal i lateral de l’immoble situat al carrer 
Martí, número 8. 

- Decret 24/2011 de llicència d’obres a Josefa Moyà Romeu, per la 
construcció d’una paret d’obra a l’immoble situat al carrer Vall de Boters, 
número 76. 

 
5. Adjudicació de l’obra “construcció de la llar d’ infants municipal” . Vista 
la proposició de la Mesa de contractació i els informes emesos pels tècnics, per 
a procedir a l’adjudicació de l’obra “construcció de la llar d’infants 
municipal”   s’acorda per unanimitat de tots els assistents:  
 
Primer. Adjudicar l’execució de l’obra “construcció de la llar d’infants 
municipal” a l’empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX SL, 
amb CIF B-25366352 i domiciliada a Lleida,  carrer Manuel Carrasco i 
Formiguera, número 11 bis baixos, per un import de DOS-CENTS QUATRE 
MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (204.085,57 
euros), amb plena subjecció al projecte bàsic i d’execució redactat per 
l’arquitecte Josep Maria Alventosa i Quadrat i al plec de condicions econòmico- 
administratives. 
Segon.  Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
desprès de la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva en VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (8.647,70 euros). 
Tercer. Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
6. Aprovació de la certificació de l’obra “reposici ó de tancaments i 
arranjament del cementiri, fase II ”. El Sr. alcalde dóna compte de les  
certificacions de l’obra “reposició de tancaments i arranjament del 
cementiri, fase II ”, expedides per l’enginyer industrial Francesc Penella i Ros, 



una certificació puja la quantitat de onze mil set-cents trenta-sis euros amb vint-
i-vuit cèntims (11.736,28€), i l’altra certificació puja la quantitat de  onze mil set-
cents quaranta-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims (11.746,85) 
 
Atès que examinades detingudament les Certificacions, s’han executat totes les 
obres que hi figuren, s’acorda per unanimitat de tots els assistents, aprovar les 
certificacions l’obra “reposició de tancaments i arranjament del cementir i, 
fase II ” per import de onze mil set-cents trenta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims 
(11.736,28€), de  onze mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (11.746,85). 
 
7. Llicència d’obres del parc eòlic “Solans”. El Sr. Alcalde informa que 
l’empresa Tarraco eòlica ha sol·licitat la llicència d’obres per a la construcció 
del parc eòlic “Solans, i que l’únic que hi podria fer l’Ajuntament és endarrerir 
aquest permís, però que s’ha de concedir ja que té tots els tràmits davant de la 
Generalitat estan complets. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer.  Concedir a l’empresa Tarraco Eòlica, S.A. el permís d’obres per 
construir el parc eòlic Solans. 
Segon.  Facultar al sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme el present acord. 
 
8. Adquisició de mobiliari per a la biblioteca.  El Sr. alcalde informa que cal 
adquirir el mobiliari per a la nova biblioteca, ja que casi no es pot aprofitar el 
mobiliari vell, s’han demanat diversos pressupostos, també informa que es 
preveu posar a la biblioteca el punt TIC de la Borrassa, i que també utilitzi 
l’espai el Centre d’Estudis de les Garrigues. 
També explica que de la central de biblioteques de Lleida, vindran a fer una tria 
dels llibres actuals. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer. Comprar el mobiliari necessari per equipar la biblioteca. 
 
9. Adhesió a la setmana de la mobilitat sostenible i segura i aprovació de 
la carta internacional de caminar.  El sr .alcalde informa que l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida ha enviat un escrit demanant 
l’adhesió de l’Ajuntament a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que 
es celebrarà del 22 al 29 de setembre, aquesta consisteix  en fer diverses 
activitats durant aquells dies per fomentar l’ús de mitjans de transport més 
respectuosos amb el medi ambient, i la Comissió Organitzadora d’aquesta 
setmana recolza aquestes activitats a tots els municipis adherits. 
 
També han enviat la Carta Internacional del Caminar per si el Ple la vol aprovar 
i que assenyala una sèrie de principis com millorar la mobilitat integral, 
dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones, desenvolupar la cultura 
de caminar... 



 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de la Granadella a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 
Segon.  Aprovar la Carta Internacional del Caminar. 
Tercer.  Comunicar el present acord a  l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de 
l’Àrea de Lleida. 
 
10. Obertura de la Sala de Vetlla mitjançant el sis tema de gestió directa. 
Arribat aquest punt de l’ordre del dia el regidor Heribert Sas Serra, abandona el 
Ple. El sr. alcalde explica que un cop acabada l’obra de la Sala de Vetlla 
municipal, cal obrir-la i proposa que es faci mitjançant el sistema de gestió 
directa i fer un reglament de funcionament. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que ell seria partidari de treure la gestió de la 
sala a concurs, el sr. alcalde contesta que més endavant depenent de l’evolució 
del funcionament de la sala es podria mirar de treure-la a concurs, però que en 
aquests moments creu millor la gestió directa per part de l’Ajuntament. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que a l’hora de pagar el servei de l’ús de la 
sala, no s’hauria de fer a l’Ajuntament per part dels usuaris, si no que ho hauria 
de fer l’empresa funerària que n’hagués fet el servei. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer. Obrir la Sala de Vetlla Municipal mitjançant el sistema de gestió 
directa, i redactar un reglament de funcionament de la Sala. 
Segon.  Facultar al sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme el present acord. 
 
11. 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: 
En aquest punt de l’ordre del dia es reincorpora a la sessió el regidor Heribert 
Sas Serra. 
 
A. Acord per la modificació del perceptor de la com pensació econòmica 
per retribuir determinats càrrecs electes locals. El sr. alcalde explica que 
atesa la constitució del nou Ajuntament, és necessari modificar la sol·licitud 
que es va fer per demanar la retribució per a determinats càrrecs electes, ja 
que la sol·licitud es va demanar per retribuir al fins ara alcalde Pere Miquel 



Guiu Vidal i  a partir de dia 14 de juny s’ha donat d’alta a la Seguretat Social al 
nou alcalde Carlos Gibert Bernaus. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer.  Sol·licitar la substitució del perceptor de la compensació econòmica 
per retribuir determinats càrrecs electes locals de l’alcalde anterior,Pere Miquel 
Guiu Vidal a favor del nou alcalde Carlos Gibert Bernaus amb NIF 78078370V 
Segon.  La data d’alta a la Seguretat Social fou de 14 de juny de 2011 amb una 
dedicació al càrrec del cent per cent. 
Tercer.  Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
Quart.  Facultar al sr. Alcalde-President Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
B. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del Conv eni de col·laboració 
signat entre el Departament d’Acció Social i Ciutad ania, l’Ajuntament de 
La Granadella i el Consell Comarcal de Les Garrigue s per a la posada en 
funcionament del Servei d’atenció a la gent gran en  l’Àmbit Rural de Les 
Garrigues al municipi de La Granadella. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Granadella va signar, el passat 25 de novembre de 
2010  un conveni  de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, l’Ajuntament de La Granadella i el Consell Comarcal de Les 
Garrigues per a la posada en funcionament del Servei d’atenció a la gent gran 
en l’Àmbit Rural de Les Garrigues al municipi de La Granadella. 
  
Atès que per al funcionament del Centre resulta absolutament necessari 
prorrogar el conveni signat per a l’any 2012. 
 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat: 
 
Primer.  Sol·licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania la pròrroga del 
Conveni signat el passat 25 de novembre de 2010, de col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de La Granadella i el 
Consell Comarcal de Les Garrigues per a la posada en funcionament del 
Servei d’atenció a la gent gran en l’Àmbit Rural de Les Garrigues al municipi de 
La Granadella, per a l’any 2012. 
 
segon.  Facultar a l’alcalde-president per realitzar totes les accions necessàries 
per portar a terme el present acord. 
 
C. Aprovació de la moció de la Coordinadora d’Assoc iacions per la 
Llengua Catalana de suport al Correllengua 2011. Atesa la marginació que 
rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 



Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua, gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar 
a tots els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació assistents: 
 
Primer.  donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat 
 
Segon.  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en 
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
Tercer.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 
 
Quart.  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment 
entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè.  Fer una aportació de cinquanta euros per a l’organització dels actes i 
el bon funcionament del Correllengua 2011. 
 
 Sisè.  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana. 
 
D. Redacció del POUM del municipi.  El sr. alcalde explica que van venir les 
tècniques del Consell Comarcal per tal d’explicar l’actual planejament 
urbanístic aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any passat per als 
municipis que no tenien planejament, i van dir que els serveis tècnics del 
Consell no poden redactar el POUM d’un municipi com la Granadella, i que 
caldria de fer com d’altres pobles que han tret a concurs la redacció del mateix. 
 
Atès tot l’exposat el Sr. alcalde proposa que es tregui a concurs la redacció del 
municipi, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, si així ho permet 
l’import del contracte i que es redacti el corresponent plec de clàusules. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer.  Procedir a treure a concurs la redacció del POUM del municipi de la 
Granadella. 
 
Segon.  Redactar el plec de clàusules economicoadministratives del contracte. 



 
Tercer.  Facultar al sr. alcalde-president, Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
E. Designació dels representants de la comissió mun icipal de delimitació.  
Atès que a causa de  la constitució del nou Ajuntament, hi ha membres de la 
comissió municipal de delimitació del terme que ja no formen part del 
consistori. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya està tramitant els expedients de 
delimitació del terme municipal de la Granadella amb els municipis limítrofs. 
 
Atès que aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’acalde, dos regidors, un 
tècnic i el secretari de la corporació. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de tots els membres de la corporació 
assistents: 
 
Primer.  designar com a representants de la comissió de delimitació al sr. 
alcalde Carlos Gibert Bernaus, al regidor Josep Maria Vilalta Jordà, al regidor 
Pere Miquel Guiu Vidal, al tècnic del Consell Comarcal Miquel Torrent Mateus i 
al secretari de la corporació Carmelo Aran Moyà. 
 
Segon.  Comunicar la composició de la comissió municipal de delimitació a la 
Direcció General d’Administració Local.  
 
12. Precs i preguntes.  El sr. alcalde informa de les subvencions a 
l’arranjament de façanes sol·licitades, Pau Cardiel Sas al carrer Major núm. 9, 
l’obra ha estat efectuada i s’ha presentat tota la documentació, i ja es pot fer 
efectiu el pagament de l’ajut del 30 % de l’import de la reparació de la façana 
amb un màxim de 600 euros. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que la Cooperativa ha demanat la 
col·laboració de l’Ajuntament en l’organització de la festa dels tres Tombs per 
als propers anys i s’acorda fer una aportació més elevada que l’actual per a les 
properes festes. 
 
El sr. alcalde informa que ha arribat un escrit de l’Associació de Dones, on 
sol·liciten un nou local al Centre Cívic, i proposa deixar el despatx que fins ara 
ocupava la treballadora social i que ha quedat lliure, i així s’acorda. 
 
Tot seguit el sr. alcalde informa que en relació a les retallades de sanitat, de 
les que ja es va parlar en l’anterior Ple, que s’ha reunit amb el Sisco Vidal, cap 
de parc de la Granadella i amb el David Pouget,i van parlar de disposar del 
servei d’ambulància al matí mitjançant els bombers voluntaris, però que veu 
difícil activar el servei ja que ara no hi ha cap vehicle equipat i  caldria fer 
formació als bombers voluntaris. 
També es va plantejar la possibilitat de demanar un pressupost del cost del 
servei a l’empresa que presta el servei d’ambulàncies, i segons el que valgui 
proposar als altres pobles, assumir el cost entre tots els municipis. 



 
El regidor Pere Miquel Guiu, explica que ha parlat amb el cap de bombers i 
amb la directora de l’escola de bombers i veuen viable fer un curs de formació 
per a capacitar els bombers voluntaris per fer transport sanitari. 
 
El sr. alcalde diu que seria necessari posar una alarma al magatzem de 
l’Ajuntament, ja que hi han entrat a robar moltes vegades i que també es podria 
posar a l’Ajuntament, i que l’empresa Securitas  Direct ha presentat una oferta 
per posar-les, aquesta és l’empresa que tenim contractada per l’alarma de 
l’escola. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que per tal de realitzar l’auditoria s’ha 
contactat amb l’empresa Faura-Casas de Barcelona, ja que aquesta empresa 
està especialitzada en administració local, faran una visita a l’Ajuntament i ens 
informaran del cost. El regidor Pere Miquel Guiu diu que a Lleida ja hi ha 
empreses a Lleida que fan auditories i que anys enrere el Departament de 
Governació ja va fer un estudi, el sr. alcalde diu que cal esperar a veure quin 
preu proposen. 
 
Tot seguit el sr. alcalde proposa fer una reunió de poble el proper mes d’agost i 
així s’acorda. 
 
El sr. alcalde diu que pel que fa al despatx que va demanar el grup de 
Convergència i Unió per reunir-se, una habitació de pis que ara ha deixat la 
Comunitat de Regants, que ja en poden disposar tot i que no està en bones 
condicions i que si volen poden disposar d’un altre despatx, també fa constar 
que fins ara cap grup polític l’havia demanat. 
 
A continuació informa que l’Amar ha demanat un augment de sou de 100€ al 
mes, i caldria donar-li, ja que hi ha molta feina i més serveis, i també cal valorar 
que sempre està a disposició de l’Ajuntament, i així s’acorda. 
 
Tot seguit el sr. alcalde explica que en aquest moment hi ha factures d’obres 
pendents de pagar i també estan pendent de rebre les subvencions d’aquestes 
obres i que mentrestant no arriben potser caldrà anar a buscar un préstec. El 
regidor Heribert Sas diu que també es podria demanar un crèdit pont que 
serviria per pagar les factures i a mesura que arribessin les subvencions 
s’aniria saldant. El regidor Pere Miquel Guiu diu que també es podria demanar 
una pòlissa i que no suposaria endeutament. 
 
El sr. alcalde informa que la parròquia ha sol·licitat un ajut per fer millores a 
l’església, i un petit ajut per pagar les factures de la llum, d’uns 350€, s’acorda 
donar aquesta ajuda de  350 €. 
 
El tinent d’alcalde informa que cal arranjar camins, que es farà un pregó per 
apuntar els que estan malament, també explica que avui ha vingut una 
empresa que ha d’engravar els camins dels parcs eòlics i se’ls ha demanat que 
deixin grava per l’Ajuntament. 
 



A continuació el sr. alcalde explica que el Josep Lluís Farran ha sol·licitat 
condicionar la zona de davant de casa seva fins a la vorera, a l’avinguda Dr. 
Vives, s’estudiarà la proposta i la forma de pagament. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que l’ha trucat el tècnic encarregat de la 
recuperació del refugi antiaeri d’Alfés, per parlar de la recuperació del nostre 
refugi i li ha dit que contacti directament amb l’Ajuntament. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu proposa que l’Ajuntament pagui una part del cost 
del Servei del Centre de Gent Gran, als usuaris de la Granadella, i que si ara 
no pot ser que s’estudiï per més endavant. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i deu minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


