
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia trenta de juny de 
dos mil onze.   
A les vint 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: 
 

 

Univ. Pol. De Catalunya, 50 % estudi geotècnic refugi 1.180,00 € 
Inmag, material reg magatzem i c. Mònica 261,63 € 
Insoled, material so sala gran Centre Cívic  584,10 € 
ADTSA scp, Dir. Obra sala de vetlla 2.787,84 € 
ADTSA scp, Dir. Obra Vall d’en Roher 1.540,69 € 
Sorea, anàlisis complet aigua 1.357,00 € 
Simeó Miquel, assessorament gener-maig 1.167,62 € 
Josep M. Arbonés, trebllas diversos 1.273,00 € 
Sas Fusters, llances dels armats 310,34 € 
Constr. Llimós, subministre de pilones 265,50 € 
Corp. Al. Guissona, material llar d’infants i oficina 101,32 € 
Àrids Romà, pavimentació camí de St. Antoni 32.478,58 € 
Àrids Romà, pavimentació interior del cementiri 10.556,28 € 
Josep R. Pardell, revisió vehicle per ITV i reparació 688,41 € 
Salomé Jové, sopar armats, dinar eleccions i coral maristes 335,40 € 
Josep Ll. Farran, aplicar herbicida i manteniment C. Cívic 640,00 € 



Construccions Llimós, extres sala de vetlles 16.539,74 € 
Francesc Perelló, despeses bar stop any 2010 1.117,00 € 
LLACSA, lloguer terreny rentador, abril i maig 396,00 € 
Movistar, consum maig i juny 414,89 € 
La Clau Lleida, factura llum rentador abril/maig 284,83 € 
Endesa, consum abril/maig/juny 5.616,08 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola abril/maig 516,92 € 
Mancomunitat d’aigües, consum març i abril 10.547,02 € 
Comunitat de regants, consum novembre/maig 62,75 € 
Gabinet Casas, assessoria laboral abril/maig/juny 553,89 € 
Agroindustrial Catalana, mat. magatzem i estufa Casino vell 639,86 € 
Xavier Crespo, material construcció per magatzem 795,39 € 
C.Comarcal,  treballs oficina tècnica 2n semestre 2010 851,02 € 
Miquel Simó, pintar local jovent 803,35 € 
Hidrolleida, material aigua 188,12 € 
Alberto Soler, material magatzem 146,13 € 
Impremta Comercial, material oficina 56,78 € 
Jorge Mayor, paperetes eleccions 114,46 € 
Ignasi Mateu Vidal, obres cementiri 11.746,85 € 
Horticultura Bellmunt, plantes jardins 133,65 € 
Bravo Sl, reparació i material per al rentador 516,84 € 
Sp.activa, riscos laborals maig/juny i analítiques 342,02 € 
Apromi, roses per St. Jordi 700,00 € 
Sereca Bio, recollida tripa escorxador 259,64 € 
Nayar sistems, línia telèfon ascensor C. Cívic 12,67 € 
Sistemas Digitales, còpies maig i juny 40,22 € 
Som Garrigues, subscripció 2 mesos 37,56 € 
Segriànet, neteja població dia 18 d’abril 498,96 € 
Sensus, comptadors d’aigua 453,12 € 
 
 
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 11/2011 de concessió de llicència d’obres a Eugeni Farré Pou per 
l’arranjament de la passarel·la exterior de l’entrada de l’immoble situat a 
la Plaça Catalunya, número 9. 

- Decret 12/2011 d’autorització de canvi de titularitat de la llicència d’obres 
i de la llicència ambiental del parc eòlic “les Rotes” de Tarraco Eòlica 
SAU a favor de Tarraco Eòlica les Garrigues Dos SLU. 

- Decret 13/2011 d’autorització de canvi de titularitat de la llicència d’obres 
i de la llicència ambiental del parc eòlic “Sant Antoni” de Tarraco Eòlica 
SAU a favor de Parc Eòlic Sant Antoni SL. 

- Decret 14/2011 de concessió de llicència de primera ocupació al Consell 
Comarcal de les Garrigues, per a poder ocupar l’edifici d’ús sanitari 
assistencial Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran de les 
Garrigues, situat al carrer Marina s/n. 

- Decret 15/2011 de pròrroga de la llicència d’obres a Parc Eòlic Sant 
Antoni, SL, per la construcció del parc eòlic “Sant Antoni”. 



- Decret 16/2011 de pròrroga de la llicència d’obres a Tarraco Eòlica les 
Garrigues Dos, Sl, per la construcció del parc eòlic “les Rotes”. 

- Decret 17/2011 de pròrroga de la llicència d’obres a Tarraco Eòlica les 
Garrigues SL, per la construcció del parc eòlic “Monclues”. 

- Decret 18/2011 de concessió de llicència d’obres a Pronaporc Sl, per la 
construcció d’una planta d’explotació porcina d’engreix al polígon 7 i 8, 
parcel·les 35,36,37,38, 99, 30,31 i 88. 

- Decret 19/2011 de nomenament del Sr. Josep Maria Vilalta Jordà com a 
Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament. 

 
5. Aprovació del padró corresponent a la taxa de su bministrament d’aigua 
del segon trimestres de l’any 2011.  El Sr. alcalde manifesta que havent-se 
confeccionat el Padró de l’abastament d’aigua corresponent al segon 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  2nTrimestre 2011 --------------------------------------------- 16.093,62 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 16.093,62 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 Tauló 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 del padró corresponent a la taxa de re collida d’escombreries 
del primer semestre de l’any 2011. El Sr. Alcalde manifesta que havent-se 
confeccionat el Padró d’escombreries  corresponent al primer semestre l’any 
2011, es sotmet a consideració de la Corporació per si mereix la seva 
aprovació, amb l’expressió del seu import: 
Padró d’escombreries primer semestre de l’any 2011 ---------------------- 16.556 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 16.556 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 Tauló 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 del mateix. 
 
7. Sol·licitud de subvenció per a la contractació de s ocorrista per a les 
piscines municipals.  el sr. alcalde informa que la Diputació de Lleida, ha obert 
la línia d’ajuts per a finançar la contractació de socorrista per a les piscines 
municipals, i que per demanar-lo és necessari l’acord del Ple de l’Ajuntament. 
Atès tot l’exposat, els membres de la corporació aproven per unanimitat: 
 
Primer:  sol·licitar l’ajut per a finançar la contractació de dos socorristes per a 
les piscines municipals. 
Segon:  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
8. Acord de col·locació de bandes rugoses a les ent rades de la població. 
El sr. alcalde explica que seria necessari posar bandes rugoses a les entrades 
de la població per evitar la velocitat excessiva d’alguns vehicles al entrar al 



poble, per fer la sol·licitud a carreteres és necessari un informe i un plànol de 
situació que ja s’han encarregat. 
Atès tot l’exposat, el membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat: 
 
Primer.  Sol·licitar permís a carreteres per col·locar les bandes rugoses a les 
entrades de la població. 
Segon:  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
9. Pavimentació de la continuació del carrer Forn, a la part superior de la 
plaça del carrer Mònica. El sr. alcalde diu que en les obres que s’estan fent 
actualment a la plaça del carrer Mònica, hi queda una part, que és la 
continuació del carrer Forn, que queda sense pavimentar, i que s’hauria de 
mirar de pavimentar-la també i així deixar la zona acabada, que cal parlar amb 
els propietaris dels patis que hi donin per tal de fer l’obra. 
 
10. Aval pòlissa del Casino.  El sr. alcalde explica que ara venç la pòlissa que 
té el Casino a la Caixa i que l’Ajuntament avalava, i que va anar a la Caixa per 
saber si era possible fer la pòlissa sense l’aval de l’Ajuntament, però que sense 
l’aval no s’autoritzava i que a  la Caixa li interessava cancel·lar-la. 
Continua dient que avui l’ha cancel·lat, ja que només generava despesa, i que 
totes les despeses del Casino en aquests moments ja les paga l’Ajuntament. 
 
11. Informe d’alcaldia sobre les retallades de sani tat que afecten a la 
població.  El Sr. alcalde explica que va parlar amb el delegat del Departament 
de Sanitat a Lleida, Sr. Antoni Mateu per informar-lo de les retallades en 
matèria sanitària que afecten a la Granadella, i aquestes són que el CAP 
tancarà a les tardes, ara obria fins a les 8 del vespre, i que l’ambulància que té 
la seu al poble sòl estarà de servei de tarda i nit, i que als matins es cobrirà el 
servei amb ambulàncies de Lleida o amb l’helicòpter de Móra d’Ebre, en el cas 
de l’ambulància es basen en treure els serveis al matí en que no arriba a fer 
una sortida diària de mitjana. 
Pel que fa als treballadors de l’ambulància no hi haurà acomiadaments, el que 
no faran es hores extres com venien fent fins ara. 
També li va explicar al Sr. Mateu l’antiguitat del servei d’ambulància a la 
Granadella, quan s’oferia aquest servei prestat pels bombers voluntaris del 
poble. 
 
El tinent d’alcalde diu que ara ens quedem sense un servei que oferien els 
bombers voluntaris, i que s’havia creat aquest servei entre uns quants pobles i 
que funcionava molt bé i planteja com es traslladarà el malalt fins al lloc on 
aterri l’helicòpter, ja que ara es fa amb l’ambulància, i que potser s’hauria 
d’habilitar l’ambulància vella dels bombers per poder fer aquest transport. 
 
12. Aprovació de les festes Locals per a l’any 2012 . el sr. alcalde explica 
que com cada any, s’han de determinar les festes locals per a l’any següent i 
comunicar-les al Departament de treball. 
Després d’una breu deliberació s’acorda per unanimitat dels membres de la 
corporació: 



 
Primer.  assenyalar com a festes locals de la Granadella per a l’any 2012 els 
dies 17 de gener i 14 de setembre. 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament de Treball. 
 
13. Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de  les Dones.  El sr. alcalde 
informa que va anar a una reunió al Consell Comarcal sobre la línia d’ajuts als 
ens locals de l’Institut Català de les Dones, aquest any canvia el sistema de 
funcionament i els ajuntaments han de demanar directament l’ajut, fins ara ho 
tramitava el Consell Comarcal, el termini s’acaba dia 6 de juliol, i que per 
sol·licitar-lo cal l’acord de Ple i l’adhesió al Pla d’acció i desenvolupament de 
polítiques per a les dones de les Garrigues promogut pel Consell Comarcal de 
les Garrigues. 
 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Sol·licitar l’adhesió al Pla d’acció i desenvolupament de polítiques per a 
les dones de les Garrigues. 
Segon.  Sol·licitar la subvenció de l’Institut Català de les Dones en la línia de 
programació anual d’activitats adreçades a les dones. 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
14. Aprovació de la segona certificació del carrer Mònica. El Sr. alcalde 
dóna compte de la segona 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 mil set-cents cinc euros amb setanta-tres cèntims 
(30.705,73€). 
 
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 mil set-cents cinc euros amb setanta-tres cèntims 
(30.705,73€). 
 
15. Precs i Preguntes. el sr. alcalde diu que cal revisar la veu pública ja que hi 
ha altaveus que fallen i queixes perquè no es sent. 
 
El sr. alcalde informa de les subvencions a l’arranjament de façanes 
sol·licitades, Montserrat Pons Mascarilla al carrer Vall d’en Roher, número 4, 
Dolors Mateu Pasarrius al carrer Dr. Vives, número 12 i Antonieta Cardiel 
Masip, al carrer la Poble, número 53, les obres han estat efectuades i han 
presentat tota la documentació, i ja es pot fer efectiu el pagament de l’ajut del 
30 % de l’import de la reparació de la façana amb un màxim de 600 euros. 
 
A continuació informa de la situació del procés d’adjudicació de les obres de la 
llar d’infants i diu que s’ha demanat informe  i justificació de preus a 10 
empreses, a les que es podrien qualificar de baixa desproporcionada i a les 
següents en preu, i que s’està pendent de l’informe de l’arquitecte. 



 
Tot seguit explica que es va reunir amb l’AMPA de l’escola que li van fer una 
sèrie de peticions, col·locar un sistema de tendals, ja que el sol molesta dins a 
les aules, pintar les grafits que hi ha  a les parets, posar algun joc més al pati, i 
les va dir que es mirarà de fer, també diu que de cara al curs que ve proposa 
una subvenció del 70% del valor dels llibres. 
 
També diu que es va reunir amb les mestres de l’escola i li van explicar que a 
causa de les retallades en ensenyament enguany no disposaran de pissarra 
digital com tenien previst i van demanar que se’n faci càrrec l’Ajuntament de 
comprar-la, van acordar que mirarien preus per determinar quina es compra. 
 
La regidora Marta Sentís explica que el curs que ve a l’escola durant a terme 
un mou projecte i cada dimecres al matí els alumnes de cicle mitjà i superior de 
Bellaguarda i Bovera, aprofitant el transport escolar de l’institut, vindran a 
l’escola de la Granadella, i es faran activitats en grans grups de música, anglès 
i esport, però ara es planteja el problema que el dia que es faci una activitat a 
l’exterior i faci mal temps, segons el tipus d’activitat no hi haurà lloc a l’escola i 
demana que l’Ajuntament deixi un espai, i així s’acorda. 
 
El tinent d’alcalde informa que van venir representants del Ministeri 
d’Agricultura i del Departament d’Agricultura per informa d’una subvenció que hi 
ha concedida que s’ha destinat a l’arranjament de camins de la zona del 
Garrigues Sud, van dir que es repartirien de forma lineal entre els diferents 
pobles, van visitar els camins que es podrien arreglar, van aconsellar arreglar 
un camí que porti cap a hidrants, i es va proposar el camí que va cap a la 
Figuera del Blai i es podrien formigonar les cunetes i també formigonar les 
zones amb pendent, aquest és un camí que s’ha d’arreglar cada any. 
De la part del camí de St. Antoni que falta acabar van dir que seria millor 
acabar-lo amb la mateixa línia d’ajut de la Diputació, amb la que es va fer la 
primera fase. 
 
El sr. alcalde informa que es va reunir amb els de la junta del festival de música 
i preveuen de cara al festival de l’any que ve una forta reducció de la subvenció 
del Departament de Cultura i també una reducció d’ingressos per publicitat. 
 
A continuació explica que es va reunir amb els del futbol sala i van plantejar 
que l’any que ve potser no continuaran i que de Bellaguarda han plantejat 
traslladar l’equip allà, ja que en aquest moments no tenen pros ingressos per 
pagar les despeses fixes que tenen, i que no hi ha gaire assistència de públic 
als partits, van decidir que en tornarien a parlar, ja que si l’equip continua no 
interessa que es traslladi a un altre poble. 
 
Tot seguit informa que el bar de les piscines per sorteig van tocar a la Sra. 
Carme Barrull, i com que el jovent també estava interessat en portar-les, han 
arribat a un acord, la Carme obrirà el bar fina a les 8 del vespre i després 
l’obrirà el jovent. Explica també que s’han comprat hamaques per llogar-les a la 
gent i que s’ha posat fusta al terra de davant de la barra del bar. 
 



També explica que van venir representants del RACC, per tal de parlar del 
pròxim ral·li Catalunya, que passarà pel poble el dia 21 d’octubre, i que 
enguany faran un tram de nit. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu demana que es faci una auditoria dels comptes de 
l’Ajuntament, el sr. alcalde li contesta que ja s’està mirant per tal de fer-la. 
 
A continuació el regidor Pere Miquel Guiu diu que una de les conferències del 
“Temps de Cultura” l’ha fa la Sra. Violant Cervera, Directora General d’Acció 
Cívica i Comunitària i que això s’hauria d’haver destacat més al fulletó que es 
va repartir per les cases. 
 
També demana que ara que la Comunitat de regants ha deixat el pis que 
ocupaven a l’Ajuntament, si fos possible el grup de Convergència i Unió de 
l’Ajuntament pogués disposar d’una habitació per tal de reunir-se. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
dos hores, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


