
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-cinc d’octubre 
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 
        Sr. David Pouget Guiu 
   
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: 
 
Dell, tòner impressora 140,88 € 
Arts gràfiques Molino, impressió lo Clarí n.49 1.033,40 € 
Agroindustrial Catalana, material magatzem i sopar FM 797,39 € 
Movistar, setembre 265,89 € 
Comunitat de Regants, consum i quota 84,80 € 
Endesa, consum agost-setembre 2.645,01 € 
Distr. Bàsica, material llar d’infants 28,54 € 
Gabinet Casas, as. Laboral setembre 188,41 € 
R. Vidal Miró, compra trisella 1.416,00 € 
Ferreteria A. Soler, material magatzem 28,67 € 
Mancomunitat Aigües, setembre 3.900,78 € 
Mancomunitat Aigües,  quota anual 1.395,55 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola 258,46 € 
LLACSA, lloguer local gasolinera 198,00 € 
Segrianet, servei neteja 13/09 498,96 € 
Impremta Comercial, targetes Ajuntament 53,10 € 
Josep Almacellas, material picadores 169,92 € 



La Mañana, publicitat Festa Major 205,32 € 
Nayar Sistems, línia mòbil ascensor 10,62 € 
Ent. Aut. Diari Oficial, bandera catalana amb peanya 30,00 € 
Seguretat SM, revisió extintors 236,00 € 
Hort. Bellmunt, plantes jardins 407,70 € 
Gòdia, material piscines 1.137,91 € 
Punk Parranda, actuació Bongo Botrako FM 3.540,00 € 
Sistemas Digitales, còpies setembre 20,11 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
Llacsa, gas-oil autorentat 377,97 € 
Sp. Activa, mútua octubre 113,33 € 
Ilerda Serveis, material neteja 472,93 € 
Inmag, antena local jovent i material llar d’infants 295,05 € 
Comercial Javier, desinsectació escola 330,40 € 
Gaype, grava camins 10.427,65 € 
Consorci Català Desenv. Local, tràmits viure al poble + 4.130,00€ 
Strombers records, actuació Malakaton FM 1.416,00 € 
Corp. Al. Guissona, material piscines, llar infants i neteja 218,92 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 
 

- Decret 30/2011 d’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2010. 
- Decret 31/2011 de llicència d’obres a Víctor Vindel Villellas, per 

l’arranjament de les façanes de l’immoble situat al carrer Eixample, 
número 4. 

- Decret 32/2011 de llicència d’obres a Josefina Farran Piñol, per fer un 
sòcol de pedra a la part inferior de la façana de l’immoble situat al carrer 
Vall de Boters, número 72. 

- Decret 33/2011 de llicència d’obres a Miquel Simó Vidal per arranjar el 
bany de l’immoble situat al Pla de la Vila, número 5. 

- Decret 34/2011 de llicència d’obres a Josep Maria Vidal Solé, per 
l’arranjament de la façana de l’immoble situat al carrer Major, número 3. 

- Decret 35/2011 de llicència d’obres a Agroindustrial Catalana SCCL, per 
l’arranjament de la botiga i l’accés a la Cooperativa. 

- Decret 36/2011 de llicència d’obres a Amado José García Cuenca, per 
reformar i ampliar l’immoble del carrer Escultor, número 15, per crear un 
nou habitatge. 

- Decret 37/2011 de canvi de titularitat de la llicència d’activitat d’una 
planta solar fotovoltaica de Ramon Romeu Masip, a favor de 
Fotovoltaica Ramon Romeu SCP. 

- Decret 38/2011, requerint a l’empresa Tarraco Eòlica per tal de donar 
compliment al conveni signat. 

- Decret 39/2011 de llicència d’obres a Estudios y Montajes Elèctricos, SL, 
per a la construcció d’una línia elèctrica de 25 Kv per tal de subministrar 
a la depuradora. 

- Decret 40/2011, de delegació del vot de l’Ajuntament de la Granadella a 
favor de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Tivenys en l’Assemblea General 
del Consorci Localret. 



5. Aprovació del padró corresponent a la taxa de su bministrament d’aigua 
del 3r trimestre de 2011.  El Sr. alcalde manifesta que havent-se confeccionat 
el Padró de l’abastament d’aigua corresponent al tercer trimestre de l’any 2011, 
es sotmet a consideració de la Corporació per si mereix la seva aprovació, amb 
l’expressió del seu import: 
Padró d’aigua 3r Trimestre 2011 --------------------------------------------- 23.509,19 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 23.509,19 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 tauler 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. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’a ny  2010.  A continuació 
es dóna compte de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2010, 
que ha estat feta pel Secretari-Interventor d’acord amb el que preveuen les 
disposicions legals vigents i que conté els romanent de despeses i ingressos 
que han d’incorporar-se al Pressupost Municipal de l’exercici següent. 
Donada lectura als documents que l’integren i trobant-lo conforme, per 
unanimitat s’acorda: 
 
Aprovar l’esmentada liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2010 
en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el resum següent: 
 
Resultes d’ingressos: 
 
a) Existència a Caixa a 31 de desembre 2009          190.168,56 € 
b) Restes per cobrar en igual data. ----------------                 780.516,58 € 
Sumen . ---------------------------------------------------                 579.569,56 € 
 
Resultes de despeses 
 
Restes per pagar en igual data. --------------------   542.120,10 € 
Romanent de Tresoreria  ---------------------------                   423.842,74 € 
 
7. Sorteig dels membres de la mesa electoral . Una vegada fet el sorteig 
entre els ciutadans que tenen dret a votar a les properes eleccions generals de 
dia 20 de novembre de 2011, aquest ha quedat de la següent forma: 
 
PRESIDENT/A: SRA . DOLORS MATEU PASARRIUS                      
1r. VOCAL: SRA . M. CARME MARTÍ FRANQUET                        
2n. VOCAL: SRA. CRYSTAL FERNADEZ CANEDO 
         
SUPLENTS: 
 
DE PRESIDENT/A SR./SRA. JESÚS PARDELL MARTÍ                        
DE PRESIDENT/A SR./SRA. RAFAEL LUQUE AGUILAR      
DE 1r. VOCAL SR./SRA. JOSÉ FONTANET VILA              
DE 1r. VOCAL SR./SRA. GEMMA MATEU DOLCET                          
DE 2n. VOCAL SR./SRA. ISIDRE PUJOL OLIVÉ                  
DE 2n. VOCAL SR./SRA.  FERRAN LLAURADÓ CASTELLARNAU   



8. 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 de la tercera i última certificació de  l’obra “aparcament i 
zona d’esbarjo al carrer Mònica”.  El Sr. alcalde dóna compte de la tercera i 
darrera certificació l’obra “aparcament i zona d’esbarjo al carrer Mònica” , 
inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2010, expedida l’enginyer 
industrial Francesc Penella i Ros, la certificació puja la quantitat de disset mil 
sis euros amb vuitanta-un cèntims (17.006,81€). 
 
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 l’obra “aparcament i zona d’esbarjo al carrer Mònica”, per 
import de disset mil sis euros amb vuitanta-un cèntims (17.006,81€). 
 
B. Sol·licitud d’ajut al programa Leader.  El sr. alcalde informa que el 
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori, ha comunicat que en 
breu es publicaran les bases reguladores dels ajuts a la diversificació 
econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya, relatives al 
període de programació 2007-2013, i es convocaran les corresponents a la 
tercera convocatòria per aquest any 2011. 
 
El sr. alcalde proposa tornar a presentar el projecte del Centre de la Cultura de 
l’Aigua i rehabilitació de l’antic convent. 
 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat de tots els assistents: 
 
Primer:  sol·licitar l’ajut al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
2007-2013. Eix 4. 
Segon:  facultar al Sr. Alcalde President Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària, per a dur a terme el present acord. 
 
C. Tràmit d’audiència a l’Ajuntament de l’aprovació  inicial del Pla especial 
urbanístic del parc eòlic Auliver als termes munici pals de la Granadella i 
Bellaguarda. El sr. alcalde en relació a l’escrit del Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida donant un tràmit d’audiència d’un mes per presentar 
al·legacions a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic del Parc Eòlic 
Auliver, informa que el sr. Carulla ha demanat que l’Ajuntament per agilitzar el 
tràmit davant d’urbanisme i si l’Ajuntament no ha de presentar al·legacions, 
caldria remetre un escrit dient que no se’n presenten, ja que l’empresa 
necessita tenir tots els tràmits completats abans d’acabar l’any, ja que al 2013, 
el preu d’aquesta energia tindrà una rebaixa del 40%. 
 
També diu que Tarraco Eòlica fins ara devia uns diners a l’Ajuntament, 
corresponents als tres parcs en construcció, el 60% del permís d’obres de 



Solans, 40 % del permís d’obres de les Rotes, l’import del permís d’obres d’una 
torre del parc eòlic de les Rotes que ballava pel conflicte de la línia de terme, i 
l’import de la producció de les 5 torres del parc eòlic Sant Antoni que van 
començar a funcionar a finals de l’any passat, i també faltava complir alguns 
dels punts del conveni signat a l’abril amb l’empresa, l’aula d’interpretació dels 
parcs eòlics, la contractació d’un treballador..., tot això s’anava parlant amb 
l’empresa, el dia 11 de setembre se’n va parlar i no se’n va tornar a parlar fins 
a dia 13 d’octubre i diu que hi hauria d’haver més bona relació amb l’empresa, 
ja que han d’estar aquí trenta anys. 
 
El dia 13 d’octubre d’octubre Tarraco va realitzar els pagaments, coincidint 
curiosament amb la necessitat amb la necessitat de realitzar l’escrit a 
Urbanisme i que en una conversa amb el Sr. Carulla li va transmetre aquesta 
inquietud de la falta de diàleg entre l’Ajuntament i l’empresa i la poca implicació 
d’aquesta en el territori. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu que es va negociar aplicar un 1% d’ICIO, quan 
l’Ajuntament estava cobrant un 2%, per que en aquells moments hi havia 
s’estava discutint que només es pagava l’obra civil i no l’equipament al liquidar 
el permís d’obres, i que els parcs eòlics que es construïen en altres zones 
només pagaven aquesta obra civil excloent els aerogeneradors, i que 
negociant es va acordar que pagarien l’1% però de tot el pressupost del parc 
incloent obra civil i aerogeneradors. També diu que el retràs en els pagaments 
potser és normal ja que ha de passar pel Consell d’Administració de l’empresa. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que el parc eòlic Auliver tindrà 2 línies 
d’aerogeneradors, Trilles i Aranyons i juntament amb el parc de Sant Antoni 
seran 3 línies de parcs i visualment l’impacte serà important i abans de fer 
l’escrit a Urbanisme pregunta si l’Ajuntament desitja més molins i si es pot 
prescindir dels ingressos d’aquest darrer parc. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que ell creu que si que s’ha de tirar endavant 
aquest parc i que l’impacte visual amb el temps anirà disminuint i que no cal 
deixar als propietaris de terrenys on hi aniran torres, sense aquesta font 
d’ingressos i tampoc a l’Ajuntament els ingressos que suposarà. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que aquests ingressos anuals del parc 
d’aproximadament uns 70.000€, potser no són molts diners en un any, però 
que cal tenir en compte que s’han de cobrar durant 30 anys, i que amb aquest 
import es podria pagar algun servei. 
 
El tinent d’alcalde diu que aquest parc és el que queda més lluny de la població 
i que també afecta a una altra població que si que hi està molt interessada i 
que aquest parc és un tema fet, però que s’ha de parlar amb l’empresa sobre 
la implicació de la mateixa en el territori i del tant per cent de l’ICIO a aplicar 
parc . 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació. 
 



Primer. comunicar al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida que l’Ajuntament 
de la Granadella no presentarà al·legacions a l’aprovació del Pla especial 
urbanístic del parc eòlic Auliver als termes municipals de la Granadella i 
Bellaguarda. 
 
9. Precs i Preguntes. El sr. alcalde informa que s’ha rebut un escrit de la 
Direcció General de Turisme oferint cedir el Punt d’Informació Turística (P.I.T.) 
que està situat al carrer la Pobla, després del CAP, fins ara la Direcció General 
s’ocupava del seu manteniment però ara els volen cedir als ajuntaments, 
també facilitaran els mapes que tinguin en estoc, i que l’Ajuntament ja he 
enviat un escrit aquesta cessió. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que s’ha rebut un escrit del sr. Pere Zanuy, 
membre fundador  de la plataforma cívica que demana la revisió del procés 
judicial militar contra Salvador Puigantich, per fer una xerrada gratuïta sobre 
aquest procés i els MIL, i que organitzarà aquesta xerrada la revista “lo Clarí” 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, i que al sr. Zanuy, ja que no cobra se li 
farà un detall. 
 
També explica que “lo Clarí” també organitzarà una conferència del Cercle 
Català de Negocis. 
 
Tot seguit el sr. alcalde informa que el Centre de Gent Gran, ha demanat que 
l’Ajuntament es faci càrrec de la determinació de la legionel·la i que s’ha 
demanat un pressupost del cost del servei i segons el preu se’n podrà fer 
càrrec l’Ajuntament i si no caldrà parlar amb el Consell Comarcal. 
 
A continuació diu que el proper dijous porten el mobiliari de la sala de vetlla i 
que portaran un altre tipus de cadires per la sala petita i que també s’ha 
demanat a aquesta empresa un pressupost per l’equipament de la biblioteca. 
 
En relació a la petició del Coto per contractar una persona com a vigilant, 
explica que la contractaria l’Ajuntament i se li deixaria un vehicle de 
l’Ajuntament i se li pagarien a 7 euros l’hora un dia a la setmana. 
 
Tot seguit el sr. alcalde informa que ja s’ha rebut l’estudi geològic del refugi i 
que ara caldrà justificar l’ajut. 
 
També diu que està mirant la possibilitat d’instal·lar cobertura Wimax a tot el 
municipi a un preu simbòlic. 
 
A continuació explica que el dia del ral·li es van fer uns 2.000€ de pàrquing i 
uns 3.700 € bruts en entrepans i begudes i proposa que es faci un sopar 
d’agraïment als col·laboradors i el que sobri guardar-ho per a les festes que 
organitzen les associacions . 
 
Tot seguit proposa fer una reunió de poble el proper divendres 25 de 
novembre. 
 



El regidor Pere Miquel Guiu diu que voldria fer una crítica sobre les insígnies 
d’or de l’Ajuntament que es van entregar i explica que aquestes es van fer per 
celebrar els 25 anys d’ajuntaments democràtics i que en van sobrar alguns i 
que si es donen als regidors per un altre motiu caldria acordar-ho en un Ple i 
que hi ha regidors de la passada legislatura que no la tenen, però que es 
podria institucionalitzar l’entrega d’aquestes insígnies a tots els regidors. 
 
També diu que el projecte “Viure al Poble més” és millorable i  podria ser més 
ambiciós i que s’hi haurien de posar obres noves i que aquestes s’haurien de 
consensuar, que més ulls hi veuen més a l ‘hora de realitzar el projecte i 
ofereix la col·laboració de tot l’equip. 
 
La regidora Adelina Freixinet  recorda que el proper dia 5 de novembre a 
Lleida, es fa la celebració del 125 aniversari del naixement de l’Emili Pujol. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una 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 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  
 
 
 


