
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia divuit de febrer  de 
dos mil onze. 
A les vint hores i trenta minuts es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la Presidència 
del Sr. alcalde-president, en Pere Miquel Guiu i Vidal, i amb l’assistència de les 
persones que es detallen a continuació, i assistit del secretari de la Corporació, 
a l’efecte de celebrar sessió extraordinària. 
 
Alcalde-President: Sr. Pere Miquel Guiu i Vidal 
 
Regidors : Sra. Adelina Freixinet Ballesté  
           Sr. Jordi Guiu Prats 
           Sr.  Josep M. Llop Masip   
 
 Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
Els regidors Mercè Masip Masip, Jordi Guiu Reig i Marta Sentís Masip, excusen 
la presència al Ple. 
 
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. Adjudicació de l’obra “obres d’un aparcament i z ona d’esbarjo al carrer 
Mònica”.  El sr. alcalde explica que s’ha d’adjudicar l’obra “obres d’un 
aparcament i zona d’esbarjo al carrer Mònica”, i que una  de les dues empreses 
que es van presentar,  la de Miquel Guiu Farran, ha tingut de retirar la seva 
oferta per malaltia greu de l’empresari, ha presentat una renúncia a continuar el 
procés de licitació de l’obra. En aquests moments sol queda vigent l’oferta 
presentada per Construccions Farré Masip, d’aquesta oferta una de les millores 
presentades és la donació a l’Ajuntament d’un terreny situat entre el carrer 
Camí de Lleida i la carretera del Soleràs, però aquesta donació no interessa a 
l’Ajuntament ja que està pendent d’urbanitzar, si que se li pot demanar que com 
que no disposa de prou treballadors, en contracti dels que estan atur a la 
població. 
 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat: 
 
Primer.  Adjudicar l’obra “obres d’un aparcament i zona d’esbarjo al carrer 
Mònica” a l’empresa Construccions Farré Masip , SL, amb CIF B25367202, per 
un import de vuitanta mil cinc-cents vuit euros amb seixanta-cinc cèntims 
(80.508,65 euros). 
 
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 de tres mil quatre-cents setanta euros amb vint cèntims (3.470,0 
euros). 
 
Tercer.  No acceptar la donació del terreny, oferida com una millora en l’apartat 
d’oferiments de la proposta. 
 



Quart. Facultar al Sr. alcalde-president Pere Miquel Guiu Vidal per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
 
2. Aprovació del plec de clàusules que regirà la co ntractació de l’obra 
“llar d’infants de la Granadella”.  El sr. alcalde dóna lectura al plec de 
clàusules administratives particulars que regirà la contractació de l’obra de la 
llar d’infants municipal de la Granadella, que proposa per tal de procedir a la 
licitació de l’obra. 
 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació de l’obra “llar d’infants municipal de la Granadella”. 
 
Segon.  Publicar el plec de clàusules i alhora anunciar la licitació de l’obra a “llar 
d’infants de la Granadella”, pel procediment obert, d’acord amb el projecte 
executiu redactat per l’arquitecte Josep Maria Alventosa i Cuadrat. 
 
tercer.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació que sigui necessària. 
 
I 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 
 
 


