
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia 28 de febrer de dos 
mil onze.   
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. Marta Sentís Masip  
        Sr. Jordi Guiu Reig 
         Sr. Jordi Guiu Prats 
        
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor Josep Maria Llop Masip, ha excusat la presència la 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: 
 
Endesa, lectures desembre-gener 2.979,10 € 
Movistar, gener 250,19 € 
Agroindustrial Catalana, producte esmorzar St. Antoni 29,50 € 
Mario Flix, hores despedregadora 140,00 € 
Alberto Soler, material arqueta escoles 524,58 € 
ANMER, quota associat 2011 780,00 € 
Llauradó Central Servicios, gas-oil Casino 858,28 € 
Josep M. Navàs, treballs vorera i arqueta escoles 1.408,68 € 
Guissona, material llar d’infants i oficina 207,43 € 
Sp.activa, mútua gener i  febrer 226,66 € 
Iberbanda, gener 46,02 € 
Sistemas Digitales,  còpies gener 22,20 € 
Sereca Bio, recollida tripa escorxador 129,82 € 
Limpiezas Pirineo, gener i febrer 429,73 € 
Insoled, sonorització sala gran Centre Cívic 7.316,00 € 
Metàl·liques Borges, arranjar portes vidre casal 171,10 € 
Impremta Comercial, sobres lo Clarí 146,32 € 



Xavier Crespo, grava i ciment 118,94 € 
Soluciones Viales, senyals de carrerada i cementiri 380,06 € 
Impremta Comercial, material oficina 105,78 € 
Som Garrigues, subscripció gener 18,78 € 
Galeria d’art Paris, material penjar quadres 459,61 € 
Salomé Jové, regals lo Clarí per la marató 16,50 € 
Gabinet Casas, assessoria laboral desembre 166,90 € 
 
5. Aprovació de instal·lació d’una explotació porci na d’engreix al polígon 
7, parcel·la 99. El Sr. alcalde explica als assistents que s’ha presentat a 
l’Ajuntament el projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix al 
polígon 7, parcel·la 99, aquest ja s’havia presentat anteriorment però el projecte 
incloïa totes les parcel·les de la finca, quan realment la granja es construeix en 
una sola parcel·la, s’ha tornat a fer l’exposició pública, i ara s’hauria de tornar a 
fer l’aprovació inicial, els informe emesos pels diferents organismes s’han de 
tornar a provar però tots inclouen la parcel·la realment afectada. 
Una vegada examinada tota la documentació i no havent-se presentat cap 
al·legació durant el període d’informació pública, i per tal de continuar la 
tramitació de l’expedient, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels 
regidors assistents: 
Primer.  Aprovar el projecte d’instal·lació d’una explotació porcina d’engreix al 
polígon 7, parcel·la 99. 
Segon.  Ratificar els informes emesos pels diferents organismes referents a 
l’explotació. 
Tercer.  Trametre el present acord a la Direcció General d’Urbanisme de Lleida. 
Quart.  Facultar al Sr. Alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
6. Aprovació de la segona certificació de l’obra “A rranjament 
dependències municipals situades al carrer Vall d’e n Roher”. El Sr. alcalde 
dóna compte de la segona i última certificació de l’obra “arranjament 
dependències municipals situades al carrer Vall d’en Roher”, inclosa en el 
PUOSC, expedida per l’enginyer industrial Francesc Penella i Ros, la 
certificació puja la quantitat de vint-i-un mil tres-cents trenta-sis euros amb 
vuitanta-set cèntims (21.336,87 €). 
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 
segona certificació de l’obra “arranjament dependències municipals situades al 
carrer Vall d’en Roher”, per import de  vint-i-un mil tres-cents trenta-sis euros 
amb vuitanta-set cèntims (21.336,87 €). 
 
7. Aprovació de la formalització de l’operació de f actoring per la 
contractació de l’obra “obres d’un aparcament i zon a d’esbarjo al carrer 
Mònica”.  El sr. alcalde explica que en el darrer Ple es va adjudicar l’obra 
“obres d’un aparcament i zona d’esbarjo al carrer Mònica”, a l’empresa 
Construccions Farré Masip, per desestiment de l’altra empresa adjudicatària, 
però aquesta empresa necessita finançament per tal de realitzar l’obra, i  la 
Caixa de Pensions de Barcelona, ofereix la possibilitat de finançar l’obra a 
l’adjudicatari mitjançant una operació de factoring, que consisteix en que 
l’Ajuntament es comprometrà a que tots els pagaments que es facin a 



l’adjudicatari per saldar les diferents factures és faran en un número de compte 
que determinarà la Caixa, aquesta operació no té cap cost per a l’Ajuntament. 
 
Atès tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels regidors 
assistents: 
 
Primer.  Aprovar la formalització de l’operació de factoring per la contractació 
de l’obra “obres d’un aparcament i zona d’esbarjo al carrer Mònica” amb la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
 
Segon.  Facultar al Sr. Alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
8. Aprovació de la proposta de modificació del conv eni de col·laboració 
pel desenvolupament de parcs eòlics al terme munici pal de la Granadella .  
El sr. alcalde explica que un cop començats els parcs eòlics és necessari 
revisar els convenis signats amb l’empresa Tarraco Eòlica al novembre de 
1998 i al setembre de 1999 per al desenvolupament de parcs eòlics al terme 
municipal de la Granadella, i que cal actualitzar-los, Tarraco Eòloica ha redactat 
una proposta de conveni, que ha estat examinada pel despatx d’advocats 
Simeó Miquel, i aquest conclou que un cop examinat en contingut del conveni 
en totes les seves clàusules, és conforme a la legalitat vigent. 
 
Atès tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels regidors 
assistents: 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració pel desenvolupament de parcs 
eòlics al terme municipal de la Granadella, proposat per Tarraco eòlica S.A.U.. 
 
Segon.  Facultar al Sr. Alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
9. 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. Avocació de l’expedient de  constrenyiment que t ramita  la Diputació 
de Lleida, contra el deutor COOPERATIVA UNIÓN AVÍCO LA. el sr. alcalde 
explica que un cop acabat l’expedient d’expropiació forçosa pel procediment de 
taxació conjunta del solar de l’avícola, cal demanar a l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida l’avocació de 
l’expedient de constrenyiment contra la Cooperativa Unión Avícola, ja que no 
és necessari que surti a subhasta el solar, ja que ha passat a ser propietat de 
l’Ajuntament. 
 
 Atès que l’Ajuntament de la Granadella té delegada la recaptació en voluntària 
i  executiva de l’ Imposts sobre Béns Immobles en la Diputació de Lleida, a 
través del seu Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals. 



 
Atès que dins de les facultats delegades hi ha la declaració de l'embargament 
de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions 
conduents a aquest fet, el dictat dels acords de derivació de responsabilitat en 
el procediment de recaptació i la declaració de deutor fallit, de crèdits 
incobrables, de prescripció de deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre 
motiu de data de valors. 
 
Atès que l’article 14.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix 
que l’òrgan delegant podrà avocar per sí el coneixement d’un assumpte la 
resolució del qual correspon ordinàriament a l’òrgan delegat, quan per 
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin 
convenient. 
 
Atès que en l’expedient de constrenyiment que es tramita la Diputació de 
Lleida, per delegació d’aquesta entitat local, contra el deutor COOPERATIVA 
UNIÓN AVÍCOLA, EXP. Nº 09/87, es donen les circumstàncies d´ índole social 
i econòmica que fan convenient l’avocació de l’expedient cap a aquesta entitat 
local, dona que l’ ajuntament ha conclòs un procediment d’ expropiació sobre 
un immoble de dit deutor. 
 
Atès tot l’ exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels regidors 
assistents: 
 
Primer.  Avocar de la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, la tramitació de l’expedient de 
constrenyiment núm. 09/87 que es tramita en l’oficina de recaptació de les 
Borges Blanques contra el deutor Cooperativa Unión Avícola. 
 
Segon.  Acceptar que l’ OAGRTL imputi com a despesa, en el compte d’efectiu 
d’aquest ajuntament, l’ import de les costes del procediment i de la taxa de 
cobrança que correspongui de l’ esmentat expedient. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’OAGRTL per tal que trameti l’expedient de 
constrenyiment a l’Ajuntament. 
 
10. Precs i preguntes.  la regidora Mercè Masip Masip, s’incorpora al Ple 
durant aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El sr. alcalde explica que el dia 2 de març hi ha una reunió d’alcaldes per parlar 
del Centre de Gent Gran i la falta de finançament per tal d’equipar-lo i posar-lo 
en funcionament. 
 
A continuació informa que un cop enviada al carta a Repsol demanant que no 
es tanqués la gasolinera, ha vingut la representant de Repsol i ha comunicat 
que no es tancarà i es faran les obres necessàries per mantenir-la oberta. 
 



Tot seguit diu que la Cooperativa ha enviat una invitació convidant a tots els 
regidors a la XIII Festa del Client, el proper dia 16 d’abril, hi assistirà el 
Conseller d’Agricultura. 
 
També explica que el dia 15 de febre es van dipositar en un nínxol del cementiri 
les restes òssies humanes trobades corresponents al període de la Guerra 
Civil, concretament 3 bosses amb restes, com que aquestes no han estat 
identificades s’han d’inhumar en el municipi on han estat trobades. 
 
 A continuació informa que es va reunir amb la ONG Banc de Recursos 
Humans, i que li van demanar una donació per les tasques que estan realitzant 
a Bolívia de 1.500 €, també han proposat fer una xerrada informativa sobre la 
ONG. 
 
Tot seguit proposa fer una reunió de poble per a finals del mes de març i fer 
una jornada de portes obertes de les últimes obres realitzades, però sense fer 
cap inauguració. 
 
La regidora Mercè Masip diu que va anar al cementiri i que caldria buidar els 
contenidors, ja que encara hi ha les flors Tots Sants. 
 
A continuació diu que a la costa de la CNT s’hi ha treballat amb una màquina 
sense permís de l’Ajuntament, i que no l’han deixat bé, i que cal mirar que s’ha 
de fer i dir a qui ho hagi fet que la repari. 
També diu que per al poper diumenge, dia de la marxa BTT, s’hauria d’arreglar 
l’escalfador dels vestidors del camp de futbol, per que els participants es 
poguessin dutxar, i així s’acorda. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores i quinze minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 
 
 
 
 
 


