
 
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia setze de maig de 
dos mil onze. 
A les dinou hores 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  
           Sra. Marta Sentís Masip 
           Sra. Mercè Masip Masip 
                      Sr. Jordi Guiu Prats 
   
 
 Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
Els regidors Josep Maria Llop Masip i Jordi Guiu Reig. 
 
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. Aprovació de la primera certificació de l’obra “ aparcament i zona 
d’esbarjo al carrer Mònica”.  El Sr. alcalde dóna compte de la primera 
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 trenta-dos mil set-
cents noranta-sis euros amb onze cèntims (32.796,11€). 
 
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 trenta-dos mil set-cents noranta-sis euros amb onze cèntims 
(32.796,11€). 
 
2. Aprovació de la segona i última certificació de l’obra “construcció de la 
sala de vetlla municipal” . El sr. alcalde dóna compte de la segona i última 
certificació de l’obra “construcció de la sala de vetlla municipal”, inclosa en el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2010, expedida per l’enginyer 
industrial Francesc Penella i Ros, la certificació puja la quantitat de seixanta mil 
cent quaranta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (60.146,98€). 
 
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 i última certificació de l’obra “construcció de la sala de vetlla municipal”,  
per import de seixanta mil cent quaranta-sis euros amb noranta-vuit cèntims 
(60.146,98€). 
  
 



3. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’a ny 2009. A continuació 
es dóna compte de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2009, 
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 2009 
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          318.047,34 € 
b) Restes per cobrar en igual data. ----------------                 261.522,22 € 
Sumen . ---------------------------------------------------                579.569,56 € 
 
Resultes de despeses 
 
Restes per pagar en igual data. --------------------     61.372,10 € 
Romanent de Tresoreria  ---------------------------                  518.197,46 € 
                                                   
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 
 
 
 


