
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia vint de juny de 
dos mil onze. 
 
A les dinou hores es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la Presidència del Sr. 
alcalde-president en Carlos Gibert Bernaus, i amb l’assistència de les persones 
que es detallen a continuació, i assistit pel secretari de la Corporació, a l’efecte 
de celebrar sessió extraordinària. 
 
Alcalde-President: Sr. Carlos Gibert Bernaus 
 
Regidors : Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
                  Sra. Marta Sentís Masip 
        Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
        Sr. Josep Maria Vilalta Jordà 
        Sr. Heribert Sas Serra 
                 Sr. David Pouget Guiu 
 
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
Obert l’acte es procedeix a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de 
la sessió, respecte dels quals s’han adoptat els següents acords: 
 
1. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple. el secretari a 
petició de l’Alcaldia informa del que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril Reguladora de les Basses de Règim Local, el qual estableix que el Ple 
de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària com a mínim cada tres mesos, i així 
mateix del contingut de l’article 78.1 del RD 2568/86, de 28 de novembre pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el qual estableix que la periodicitat de les sessions ordinàries 
del Ple serà fixada per acord del propi Ple en sessió extraordinària que haurà 
de convocar l’Alcalde dins els trenta dies següents a la constitució de la 
corporació, i que aquesta periodicitat no podrà excedir del límit trimestral a què 
es refereix l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril abans esmentat. 
A la vista d’aquests preceptes legals i considerant que és insuficient per al bon 
funcionament de l’Ajuntament el celebrar una sessió trimestral ; l’Ajuntament 
després d’un canvi d’impressions sobre el particular, acorda per unanimitat 
celebrar sessions ordinàries el darrer dilluns de cada mes, excepte el mes 
d’agost que no es celebrarà Ple ordinari, si bé es celebraran tantes sessions 
extraordinàries com es creguin convenients d’acord amb el que preveu l’article 
78.2.3 i 4 de l’esmentat R.D.F.R.J.E.L.  
 
2. Creació i composició de les Comissions Informati ves permanents. 
Estudiada per l’Ajuntament la necessitat de l’existència de Comissions 
informatives per a l’estudi i proposta d’assumptes, i atès el que preveuen els 
articles 124.4 i 125 del RD 2568/1976 de 28 de novembre, i atès que l’Alcalde 
ha delegat la Presidència de les mateixes en Regidors i s’ha arribat a un acord 
en quant a la seva composició, s’acorda per unanimitat constituir les que a 
continuació s’expressen amb expressió dels membres que la integren. 
1. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES . la qual també actuarà com a 
comissió informativa permanent per als assumptes relatius a economia i 



hisenda de la Corporació. Composició: President Heribert Sas Serra, Vocals: 
Pere Miquel Gibert Vidal i Carlos Gibert Bernaus. 
 
2. COMISSIÓ D’URBANISME, ORDENACIÓ TERRITORIAL I HA BITATGE . 
Composició: President   Carlos Gibert Bernaus, Vocals: Josep Maria Vilalta 
Jordà, Pere Miquel Guiu Vidal i Heribert Sas Serra. 
 
3. COMISSIÓ D’AGRICULTURA, PATRIMONI HISTORICOARTÍS TIC I MEDI 
AMBIENT.  Composició: President   Josep Maria Vilalta Jordà , Vocals: 
Adelina Freixinet Ballesté i Carlos Gibert Bernaus. 
 
4. COMISSIÓ DE CULTURA I ENSENYAMENT.  Composició: Presidenta   
Adelina Freixinet Ballesté, Vocal: Marta Sentís Masip. 
 
5.- ACCIÓ SOCIAL, IMMIGRACIÓ I SANITAT.  Composició: President   Marta 
Sentís Masip, Vocal: David Pouget Guiu. 
 
6. COMISSIO DE FESTES, ESPORTS I JOVENTUT. Composició: President      
Heribert Sas Serra, Vocals: David pouget Guiu i Carlos Gibert Bernaus. 
 
7. COMISSIÓ D’AIGUA, ELECTRICITAT I RESIDUS.  Composició: President 
Pere Miquel Guiu Vidal, Vocal: Josep Maria Vilalta Jordà. 
 
8. COMISSIÓ DE TURISME, COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, 
OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARCS EÒLICS.  Composició: 
President Carlos Gibert Bernaus, Vocals: Pere Miquel Guiu Vidal i Josep 
Maria Vilalta Jordà. 
 
3.-Designació de Dipositari amb caràcter de Regidor . Es dóna compte del 
contingut dels articles 92.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i 164.1 del RDL 
781/1986 de 18 d’abril, els quals estableixen que en els casos que determini la 
legislació de l’Estat la responsabilitat administrativa de les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ésser atribuïda a membres de la 
Corporació en base al seu nombre d’habitants no ha de tenir creada una plaça 
de funcionari amb habilitació de caràcter nacional per a desenvolupar aquestes 
tasques, s’acorda per unanimitat nomenar Dipositari de fons d’aquest 
Ajuntament al Sr. Heribert Sas Serra , al qual li estaran encomanades totes les 
tasques inherents a aquest càrrec, aquest nomenament tindrà duració fins al 
terme del seu mandat com a Regidor, sense perjudici de què l’Ajuntament 
pugui deixar-lo sense efecte quan ho cregui convenient. 
 
4.- Nomenament de representants de l’Ajuntament a l a Junta General de la 
mancomunitat d’aigües de les Garrigues.  Atesa la constitució del nou 
Ajuntament, és necessari nomenar dos representants i suplents per a la 
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues per tal d’efectuar la constitució de 
l’Assemblea General de la Mancomunitat. 
Assabentada la corporació de tot l’exposat, acorda per unanimitat nomenar els 
següents representants titulars i suplents que tenen la condició d’Alcalde o 
Regidors designats per formar part de la Junta General de l’esmentada 
Mancomunitat. 



Titulars: Carlos Gibert Bernaus , Alcalde-President, i Josep Maria Vilalta 
Jordà , Regidor 
Suplent: Marta Sentís Masip i Heribert Sas Serra  
 
5.Coneixement de les resolucions de  l’Alcalde en m atèria de 
nomenament de Tinent d’Alcalde. Atès les facultats que atorga l’article 21.1 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i atès el contingut de l’article 38 d) del R.D. 
2568/1986 en virtut de Decret de l’Alcaldia del dia d’avui ha nomenat Tinent 
d’alcalde al Regidor Sr. Josep Maria Vilalta Jordà , al qual li seran 
encomanades totes les funcions que en virtut de la legislació vigent li 
corresponguin, i quantes li puguin ésser delegades pel propi alcalde. 
 
6. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament als  Consells Escolars 
de l’Institut i de l’Escola. Atesa la constitució del nou Ajuntament i que l’actual 
representant de l’Ajuntament als Consells Escolars de l’Institut i de l’Escola, no 
ha continuat com a regidor de l’Ajuntament, és necessari nomenar un nou 
representant. 
Assabentada la corporació de tot l’exposat, acorda per unanimitat nomenar 
representant de l’Ajuntament als Consells Escolars de l’Institut i de l’Escola al 
regidor Sr. Heribert Sas Serra . 
 
7. Autorització de signatures per disposar de fons d’Entitats bancàries.-  
Havent-se constituït el nou Ajuntament d’acord amb el que preveu el RD 
2568/1986 de 28 de novembre, i havent-se possessionat del càrrec el Sr. 
alcalde i dipositari elegits, s’acorda per unanimitat autoritzar al Sr. alcalde-
president Carlos Gibert Bernaus , Dipositari de fons Sr. Heribert Sas Serra  i 
secretari-interventor habilitat Sr. Carmelo Aran Moyà , per que puguin 
subscriure conjuntament els xecs i altres documents necessaris a fi de 
disposar dels fons d’aquest Ajuntament dipositats als Comptes Corrents i 
Llibretes de la Caixa de Pensions de Barcelona oficina de La Granadella, el 
Banc BBVA oficina principal Lleida, i el Banc de Santander  als quals es 
concedeix àmplia autorització i es procedirà a l’efecte al pertinent registre de 
signatures, essent necessàries les tres conjuntament per a la disposició de 
fons de les esmentades entitats bancàries. 
  
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde aixeca la sessió, a les dinou 
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 
 
 
 
 
 
 


