
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-vuit de 
novembre de dos mil onze.   
A les dinou 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: 
 
Benito Martí Barrull, hores retro reparació de camins 5.894,10 € 
Hores, tractors i remolcs, reparació camins 15.538,16 € 
J.M. Navàs, treballs recuperació refugi 14.054,32 € 
Despatx Simeó Miquel, asses. maig-agost 168,57 € 
Pro, mobiliari sala de vetlla i papereses 8.503,08 € 
ADTSA, direcció obra C/Mònica 2.293,11 € 
Creu Roja, servei nit festa Major 97,00 € 
Com. Regants Garrigues Sud, consum aigua camins 68,40 € 
IASO, carpa de la Festa Major 8.201,00 € 
UOC, 2a part conveni est. Geotècnic refugi 1.180,00 € 
Joieria Gonzalez, detalls 65 anys 447,00 € 
Jaume Arbonés, material i treball 4.556,85 € 
Agroindustrial Cat, tallant pala anivelladora i material 359,85 € 
Endesa, consum octubre-novembre 2.732,23 € 
Movistar, consum octubre 253,87 € 
M. Piñol Masip, pedra per la plaça i material refugi 152,67 € 
Sist. Digitales, consum octubre 20,11 € 



Ferret. A. Soler, material i pintura 286,37 € 
Som Garrigues, subscripció mensual 18,78 € 
Gestió Publicitat Segre, esquela L. Olivé Aran 224,20 € 
Llacsa, lloguer terreny rentador 198,00 € 
Consell Esportiu Garrigues, 2a part conveni activitats 500,00 € 
SerecaBIO, recollida tripa escorxador 129,82 € 
La Mañana, esquela J. Olivé Aran 174,64 € 
Llacsa, gas-oil escola 1.383,00 € 
Nayar Systems, línia telf. ascensor 10,62 € 
Gabinet Casas, ass. Laboral octubre-novembre 234,37 € 
Sp.activa, mútua novembre 128,01 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 41/2011 de llicència d’obres a Teresa Olivé Mascarilla, per fer 
canviar les rajoles i la finestra de la cuina de l’immoble situat al carrer 
Vall de Boters, número 44. 

- Decret 42/2011 d’acceptació de l’import de 3.900 €, addicional atorgat a 
l’Ajuntament per a la Llar d’infants, per al curs 2010-2011. 

 
5. Aprovació del padró d’escombreries corresponent al segon semestre 
de l’any 2011. El Sr. Alcalde manifesta que havent-se confeccionat el Padró 
d’escombreries  corresponent al segon 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 segon semestre de l’any 2011 -----------------------16.556 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 16.588 euros s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposi al 
públic per termini de trenta 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. 
 
6. Aprovació del Padró de taxes de l’any 2011, corr esponents al servei de 
clavegueres i al servei d’incendis i salvament. El Sr. Alcalde manifesta que 
havent-se confeccionat el Padró de clavegueram i incendis es sotmet a 
consideració de la Corporació per a si mereix la seva aprovació, amb 
l’expressió del seu import: 
Padró de Clavegueres any 2011.                                                9.492,00 € 
Padró d’Incendis any 2011.                                                         3.335,55 € 
TOTAL. .....................................................................................12.827,55 € 
Examinats que han estat per la Corporació els Padrons i que importen un total 
de 12.827,55 € s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposin al 
públic per termini de trenta 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, a les oficines de l’ajuntament. 
 



7. Aprovació de l’ordenança reguladora de la tinenç a d’animals de 
companyia i de gossos potencialment perillosos. El sr. alcalde explica que 
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el Decret Legislatiu 
22/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
estableixen entre d’altres mesures que els ajuntaments han de disposar d’un 
registre d’animals de companyia, que han d’emetre les llicències que permeten 
la tinença de gossos potencialment perillosos, per això creu necessari aprovar 
una ordenança que ho reguli. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Aprovar l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia i 
de gossos potencialment perillosos, amb el següent redactat: 
 

TÍTOL I 
  
Article 1 

Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i les animals domèstics o 
de companyia, dins del terme municipal. 
Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que 
aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut 
pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint el màxim les 
molèsties i perills que puguin ocasionar. 
 
Article 2 

S’entendrà per animals de companyia totes les subspècies i varietats de gossos (Canis 
Familiaris) i totes les subspècies i varietats de gats (Felis Catus). 
La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia, i d’animals 
salvatges en domicilis particulars, estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest 
ajuntament. 
L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de 
companyia. Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i les referents a 
l’absència de molèsties i perillositat per part de l’animal. 
 
Article 3 

Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les 
activitats basades en la utilització d’animals. 
 

TÍTOL II 

Sobre la tinença d’animals 

CAPÍTOL I 

Normes de caràcter general 

 
Article 4 

S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es 
respectin les condicions higienicosanitàries i en cap cas produeixi situació de perill per 
als veïns o per altres persones en general o per al propi animal, que no siguin les 
derivades de la seva naturalesa. 



 
Article 5 

Els propietaris d’animals de companyia estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i 
les cures adients, tan de tractaments preventius de malalties com de guariments, a 
aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a 
facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie. 
 
Article 6 

D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:  
1. Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges en 
règim de convivència. 
2. Realitzar actes públics  o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls 
mati, fereixi o hostilitzi. 
3. Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament sense 
l’autorització dels que en tenen la pàtria potestat o la tutela. 
 
Article 7 

El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a 
tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les 
persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord 
amb el que estableix l’article 1.905 del Codi Civil. 
 
Article 8 

1. Es prohibeix l’abandonament d’animals. 
 

CAPÍTOL II 

Normes sanitàries 

Article 9 

Els propietaris d’animals de companya han de vetllar pel bon estat de salut dels seus 
animals proporcionant-los el necessari,  d’acord amb la legislació vigent i dotant-los 
d’una targeta sanitària.  
 
Article 10 

1. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres 
animals estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor. 
2. Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin podran obligar a recloure 
l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període 
d’observació veterinària. 
3. En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la canera 
aniran a càrrec seu. 
 
Article 11 

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, 
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment. 
 

CAPÍTOL III 

Identificació i inscripció 

Article 12 



Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus 
animals amb un dels sistemes establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de 
desembre, dins els primers tres mesos del seu naixement o adopció. 
 
Article 13 

1. Els propietaris o posseïdors de gats o gossos estan obligats a inscriure llur animals en 
el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant les dades 
establertes a l’Annex I d’aquesta ordenança. 
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es 
realitzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, 
d’adquisició, o de canvi de residència de l’animal. 
3. Els posseïdors o propietaris d’animals domèstics queden obligats en els terminis 
expressats a sol·licitar la inscripció de llurs animals en el Registre Municipal d’Animals 
domèstics. A tal efecte presentaran instància, segons model oficial, juntament amb la 
documentació següent: 
a) Còpia de la cartilla veterinària. 
b) La relativa al sistema d’identificació de l’animal. 
c) Còpia del DNI del titular. 
d) En el cas d’animals potencialment perillosos, a més del previst als apartats anteriors 
caldrà justificar haver obtingut la llicència preceptiva. 
4. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal dels 
ajuntaments, s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment 
perillosos. 
5. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a 
l’oficina dels cens caní, en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus 
animals. 
 
Article 14 

És condició prèvia i indispensable per a poder incloure en el registre caní els gossos 
considerats potencialment perillosos que els seus propietaris contractin una assegurança 
de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents 
cinquanta-tres euros ( 150.253 euros). 
 

TÍTOL III 

Presència d’animals de companyia a la via pública 

CAPÍTOL I 

Animals a la via pública 

 
Article 15 

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la seva 
identificació censal. 
 
Article 16 

Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement 
previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin 
considerats gossos potencialment perillosos en l’article 1 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol. 
 
Article 17 



Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en 
els rètols informatius oficials col·locats al municipi. 
 
Article 18 

Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres. 
 

CAPÍTOL II 

Dejeccions a la via pública 

Article 19 

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions 
fecals a les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en 
el mobiliari urbà. 
 
Article 20 

Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l’animal de 
forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic o 
mobiliari que hagués resultat afectat. 
 
Article 21 

1. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb 
bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda 
prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams. 
2. En cas de que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, 
perquè procedeixi a retirar les dejeccions. 
  

TÍTOL IV 

Gossos considerats potencialment perillosos 

 

CAPÍTOL I 

Definició i llicència administrativa obligatòria 

 
Article 22 

 
1. Els posseïdors d'animals de companyia han de proveir els seus animal amb algun dels 
sistemes d'identificació establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, 
dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal. 
 
2 La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori 
per realitzar qualsevol transacció de l'animal. 
 
3 Aquesta marca que identifica l'animal haurà de figurar en qualsevol documentació que 
faci referència a l'animal. 
 
Article 23 

 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, (GPP) i els és aplicable 
aquesta Llei, els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents: 
 
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 



 
- Pit Bull Terrier 
- Staffordshire Bull Terrier 
- American Staffordshire Terrier 
- Rotweiller 
- Dog Argentí 
- Mastí brasiler 
- Dóberman 
- Dog de Bordeus 
- Mastí napolità 
- Tosa Inu 
- Akita Inu 
- De presa canari 

 
b) Gossos amb un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis d'agressions 
a persones o a altres gossos. 
c) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 
d) Podran ser considerats potencialment perillosos tots aquells altres que, sense 
pertànyer de forma pura a una d'aquestes races, tinguin totes o la majoria de les 
característiques següents: 
 
1. Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 
2. Marcat caràcter i gran valor. 
3. Pèl curt. 
4. Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 
centímetres i pes superior a 20 kg. 
5. Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran, galtes musculoses i bombades. 
Mandíbula gran i forta, boca robusta, ample i fonda. 
6. Coll ample, musculós i curt. 
7. Pit massís, ample, gran, fondo, costelles arquejades i llom musculós i curt. 
8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 
Article 24 

 
La potencial perillositat dels animals que no pertanyen a alguna de les races incloses a 
la relació de l'article anterior s'haurà de determinar mitjançant expedient contradictori, 
en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb 
l'informe previ d'un veterinari habilitat per a aquesta tasca. 
 
En aquest supòsit, la persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del 
termini d'un mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de 
l'animal per sol·licitar la corresponent llicència. 
 
Article 25 

 
La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l'emet 
l'ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Igualment, 



tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la 
llicència atorgada per l'ajuntament. 
 
Article 26 

 
L'obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 
 
a) Ser major d'edat. 
 
b) No haver estat condemnat-ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la 
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb 
banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat-ada per resolució judicial del 
dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la 
llicència haurà d'aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del 
Ministeri de Justícia. 
 
c) No haver estat sancionat-ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. 
No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la 
llicència, haver estat sancionat-ada amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, en 
el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat 
complerta íntegrament. 
 
d) Igualment, no haver estat sancionat-ada per infraccions greus o molt greus que hagi 
comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del 
Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
 
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos. No podran ser titulars d'animals potencialment perillosos les 
persones que no tinguin les condicions físiques necessàries per a proporcionar la cura 
necessària a l'animal i garantir el seu adequat control, manteniment i domini. Aquest 
requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a 
l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. Aquest certificat s'haurà d'emetre amb la comprovació prèvia del 
compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el 
que estableix l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència 
establerta a l'article 7 del mateix Reial decret. 
 
e) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d'acord amb el que estableix 
l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, 
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa hi hauran de 
figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la renovació de 
la pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia a l'Ajuntament per tal que pugui comprovar la 
seva vigència. 
 



d) Acreditació de disposar de cartilla sanitària de l’animal. 
 
Article 27 

 
La vigència de la llicència caduca als cinc anys de la seva expedició. 
 
Article 28 

 
Les persones que vulguin adquirir un gos potencialment perillós, en el moment de 
sol·licitar l'autorització administrativa a l'Ajuntament hauran d'aportar, a més dels 
justificants del compliment dels requisits establerts a l'article anterior, un document 
acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir, emesa 
pel nucli zoològic de procedència de l'animal. 
 
Article 29 

 
Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més 
de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu 
l'article 8 del Decret 287/2002, de 22 de març. 
 

CAPÍTOL II 

Mesures de seguretat 

 
A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos a què fa referència 
l'article 1: 
 
1. Han d'anar lligats amb una corretja o cadena no extensible i de llargada no superior a 
dos metres. 
2. Una mateixa persona no podrà conduir més d'un animal d'aquestes característiques. 
3. L'animal haurà d'anar proveït del corresponent morrió. 
4. En cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers: 
 
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. 
b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos 
d'aquest tipus. 
 

Article 30 

 
Quan es tracti dels gossos potencialment perillosos, en el registre censal de l'ajuntament, 
s'han d'especificar: 
 



1. La raça. 
2. Les altres circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat d'aquests 
gossos. 
3. Les dades de la pòlissa d'assegurança. 
4. Nom, cognoms, DNI i adreça del propietari. 
5. Les agressions que protagonitzi l'animal. 
 
A aquests efectes, els centres sanitaris i els centres veterinaris de Catalunya hauran de 
comunicar les agressions de què tinguin coneixement al Departament de Medi Ambient, 
que les anotarà al Registre general d'animals de companyia i les notificarà a 
l'Ajuntament que correspongui. 
 
Així mateix, els centres sanitaris i els centres veterinaris del Municipi hauran de 
comunicar les agressions de què tinguin coneixement a l'Ajuntament. 
 
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors 
d'edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença 
d'aquests animals. 
 
Aquestes dades, a més de tenir la funció de servir per determinar els supòsits de l'article 
2.2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, serviran també per portar a terme estudis 
epidemiològics que valorin la potencial perillositat de les diferents races de gossos. 
 
Les dades personals contingudes en aquests registres gaudeixen del règim de protecció 
establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i normes concordants. 
 
Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el registre a què 
fa referència l'apartat 1, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de 
contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels 
danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals. 
L'ajuntament percebrà per la prestació d'aquest servei les taxes que s'assenyalin a 
l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 31 

 
1. L'ensinistrament d'atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de 
vigilància i de guarda d'empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat. 
2. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos només poden ésser 
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que 
tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda 
oficialment. 
 

TÍTOL V 

Règim sancionador 

Article 32 

 
1. Als efectes d'aquesta Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
2. Són infraccions lleus: 
 



a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. 
c) Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, de 
risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals. 
d) Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca 
d’alimentació. 
e) No dur identificats els gossos d’acord amb el reglament o incomplir els requisits 
establers per la Llei 22/2003 de protecció del animal, aquest reglament i la normativa 
que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 
f) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels 
ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs 
destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari 
urbà. 
g) Maltractar els animals si no els produeix efectes lesius. 
h) La no identificació de l’animal de companyia amb els sistema de tatuatge o 
transponder. 
I) La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals 
domèstics de companyia. 
j) Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament, queden exclosos 
els gossos pigall. 
k) Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres. 
l) Practicar el comerç d’animals fora d’establiments autoritzats. 
m) La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’ajuntament hagi col·locat el 
pertinent senya de prohibició. 
n) La venta d’animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament 
sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria i potestat. 
o) Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l’autoritat 
competent o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació 
falsa inexacta, incompleta o que, implícitament o explícitament, indueixi a l’error. 
p) No disposar de la targeta sanitària. 
q) No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor 
quan siguin requerits. 
r) La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts per reglament. 
s) Alimentar en la via pública als animals. 
t) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui 
expressament prevista en aquesta article ni a la Llei 3/1988, de 4 de març de Protecció 
dels animals. 
 
3. Són infraccions greus: 
 
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin 
gossos potencialment perillosos. 
b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. 
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de 
cria. 
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. 
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades 
judicialment o governativament de tenir-ne. 



 
4. Són infraccions molt greus: 
 
a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s'estableixen 
legalment. 
 
Article 33 

 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60 a 150 euros, les greus 
amb una multa de 150 a 1.500 euros, i les molt greus, amb una multa de 1.500 a 30.000 
euros. 
2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de 
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 
 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 
 
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció. 
 
Article 34 

 
La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou de la 
responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir 
per danys i perjudicis. 
 
Article 35 

 
L'autoritat competent per a la imposició de sancions és l'alcalde, per delegació del 
Departament de Medi Ambient. 
 
1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment sancionador vigent per a 
l'administració local. 
2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius 
de delicte o falta, l'Ajuntament ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial 
competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es 
pronunciï. 
3. La sanció de l'autoritat a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de sancions 
administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Ajuntament pot continuar la 
tramitació de l'expedient sancionador, respectant els fets que els tribunals hagin declarat 
provats. 
 
Article 36 

 
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot 
considerar, sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en la castració o el 
sacrifici de l'animal. 
 



Aquestes mesures s'adoptaran en tot cas quan l'animal hagi protagonitzat tres episodis 
d'agressió a persones o altres animals. 
 
Article 37 

 
1. Mitjançant els seus agents, l'Ajuntament pot comissar els animals objecte d'aquesta 
ordenança en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d'infracció de les 
disposicions d'aquesta Llei. 
2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de 
l'expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final 
que s'ha de donar als animals comissats. 
3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l'apartat 1 i les actuacions 
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció. 
 
ANNEX I Contingut del Registre. 
 

1. Dades del propietari o posseïdor de l’animal 
a) Nom i cognoms 
b) DNI 
c) Domicili 
d) Telèfon, adreça electrònica i d’altres dades de contacte 

 
2. Dades de l’animal 
a) Nom 
b) Espècie i raça 
c) Sexe 
d) Data de naixement 
e) Dades del sistema d’identificació 
f) Domicili habitual de l’animal 
g) Dades en  cas d’animal potencialment perillós (classificació, número de llicència 

del titular, ...) 
 
Segon.  Ordenar la publicació de l’aprovació inicial de l’ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província i la posterior aprovació definitiva en cas que no es 
presentin al·legacions. 
 
 
8. Aprovació de l’ordenança reguladora de l’ús de l a sala de vetlla 
municipal. El sr. alcalde explica que ja s’ha confeccionat una ordenança per 
regular l’ús de la sala de vetlla, i així ja es podrà obrir al públic. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Aprovar l’ordenança reguladora de l’ús de la sala de vetlla municipal, 
redactada tal com segueix: 
 
 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 



Article 1. Objecte 
 
Constitueix l’objecte d’aquesta ordenança regular l’ús de la sala de vetlla de titularitat 
municipal destinat a acollir la prestació de serveis funeraris de dipòsit i vetlla de difunts, 
tant en el supòsit que la posterior inhumació es realitzi al cementiri municipal de la 
Granadella com si té lloc en un altre terme municipal. 
 
Article 2. Règim jurídic 
 
1. D’acord amb l’article 1.1 de la Llei 2/1197, de 3 d’abril, funerària de Catalunya 
(LFC), el servei de sala de vetlla, tant si es prestat per l’Ajuntament com per particulars, 
té la condició de servei essencial d’interès general i es sotmet als principis 
d’universalitat, accessibilitat, continuïtat, mutabilitat i respecte als drets dels usuaris. 
 
2. El servei essencial de sal de vetlla, com a servei funerari més, resta sotmès al present 
reglament i a la normativa estatal i autonòmica en matèria de cementiris, policia 
sanitària, mortuòria, extracció d’òrgans, llibertat de cultes i protecció de consumidors i 
usuaris. 
 
3. L’immoble i les instal·lacions adscrites a aquest servei públic municipal tenen la 
consideració de béns de domini públic afectats a un servei públic. 
 
4. En virtut de l’habilitació legal específica de l’article 8 LFC, el servei públic de 
tanatori resta assumit com a propi per l’Ajuntament de la Granadella, que n’és el titular. 
 
Article 3. Naturalesa 
 
L’immoble i les instal·lacions afectades a l’esmentat ús públic tenen la consideració de 
bé de domini públic a l’empara de l’article 3.1b) del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. Així mateix, 
per aplicació de l’article 5 de la mateixa normativa en relació a l’article 25.2 j) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, l’immoble es troba afecte a 
un servei d’interès públic atès que per la seva pròpia naturalesa s’adequa a un ús 
exclusiu de sala de vetlla i excloent-ne cap altre ús. 
 
Article 4.Destí 
 
D’acord amb els articles 53.1, 55a) i 56 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, el destí propi del bé 
de domini públic indicat és el de ser utilitzat com a sala de vetlla municipal per a ús 
comú general i especial en els termes de l’article 5 d’aquesta ordenança reguladora. 
 
Article 5. Usos 
 
El servei essencial d’interès general de sala de vetlla té per objecte facilitar als familiars 
i afins del difunt unes condicions dignes per al dipòsit i vetlla del cadàver fins al 
moment de la seva inhumació en les degudes condicions higièniques i sanitàries. 
 



Constituirà l’ús comú de la instal·lació, d’utilització de la sala de vetlla per part 
d’empreses funeràries, que es podrà subjectar a llicència d’acord amb la naturalesa del 
bé, els actes d’afectació i d’obertura a l’ús públic i les disposicions generals. 
  
Article 6. Instal·lacions 
 
L’immoble està situat al carrer Pou de la Cometa s/n, i compta amb els següents 
instal·lacions: 
 
1.  Porxo ............................................. 8,92 m2 
2. Vestíbul .......................................... 4,95 m2 
3. Sala de vetlla ................................. 28,63 m2 
4. Sala d’exposició de cadàver .......... 14,40 m2 
5. Bany ................................................ 4,05 m2 
6. Traster ............................................. 3,37 m2 
 
Superfície construïda .........................  75,32 m2 
Superfície útil .....................................  64,32 m2 
 

CAPÍTOL II 
Drets i deures dels usuaris del tanatori 

 
Article 7. Drets i deures dels usuaris del tanatori en règim d’ús comú general 
 
Els familiars i afins del difunt tenen dret a gaudir de l’ús general de la sala de vetlla, en 
iguals condicions de dignitat i adequació a allò legalment exigible per al dipòsit i vetlla 
dels difunts fins al moment de la seva inhumació. 
 
Així mateix, aquests usuaris tenen el deure d’usar les instal·lacions amb respecte al seu 
destí i finalitat, respectant en tot cas els horaris i condicions d’ús que s’estableixen en 
aquesta ordenança reguladora, així com abonar les tarifes que s’estipulin. 
 
Article 8. Drets i deures dels usuaris de la sala de vetlla en règim d’ús comú 
especial de la sala de vetlla 
 
L’empresa dedicada als serveis funeraris que utilitzi la sala de vetlla municipal per 
prestar-hi els seus serveis contractats pel públic en general, complirà escrupolosament 
amb les condicions d’accés, ús i conservació de les instal·lacions contemplades en les 
següents disposicions. 
 
Article 9. Accés i reserva d’ús de els empreses de serveis funeraris sobre les 
instal·lacions 
 
Usuaris: 
 
1) Empreses autoritzades a la Granadella 
2) Empreses autoritzades en municipis veïns que acreditin que no disposen de sala de 
vetlla. 
 



Les empreses interessades en prestar serveis en la sala de vetlla municipal hauran 
d’estar autoritzats mitjançant la preceptiva llicència d’activitats que exigeixi la 
normativa sectorial a autoritzar per l’Ajuntament. 
 
L’atorgament de la llicència per a la prestació de serveis funeraris al municipi donarà 
lloc, d’acord amb l’article 20.4 p) del text refós de la Llei d’Hisendes Locals en relació 
a l’article 58 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, a la imposició de taxes o preus públics en els 
termes fixats per les ordenances fiscals del municipi. 
 
Les empreses que disposin de la llicència esmentada i hagin abonat les taxes 
estipulades, sol·licitaran la sala, així com la resta de dependències que conformen la sala 
de vetlla municipal, mitjançant el formulari que a aquest efecte estarà disponible a la 
seu de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, o bé de forma telemàtica mitjançant 
el formulari on line que es pugui ubicar al web de l’Ajuntament de la Granadella. 
 
En cas que sol·licitin l’ús de la sala de vetlla més d’una empresa funerària, s’atorgarà 
l’ús de les instal·lacions segons l’antiguitat en la data de defunció que origini la petició 
d’ús i, en cas de ser la mateixa data, per rigorós ordre d’enregistrament de la petició. 
 
Article 10. Obligacions de les empreses funeràries usuàries de la sala de vetlla en 
relació a la prestació del servei 
 
La sala de vetlla municipal haurà de romandre oberta i en servei des del moment en què 
sigui requerit el dipòsit del cadàver i fins que tingui lloc la seva inhumació o trasllat a 
un altre municipi. En particular el servei específic de “vetlla de difunts” es prestarà 
ordinàriament en horari comprès entre les 9:00 hores i les 21:00 hores del 16 de 
setembre al 31 de maig i entre les 9:00 hores i les 22:00 hores de l’1 de juny al 15 de 
setembre  , no obstant, a petició dels familiars del difunt, l’esmentat servei podrà 
perllongar-se durant tota la nit. 
 
A més l’empresa usuària, assumirà l’obligació de prestar els serveis de trasllat de 
cadàvers dins el municipi, des del domicili a la sala de vetlla i des d’aquest al cementiri, 
per la qual cosa haurà de disposar d’un vehicle condicionat per tal finalitat. 
  
Serà obligatori prestar el servei funerari, amb independència de la reserva o no d’ús, 
sempre que així ho ordeni l’Ajuntament per venir per les autoritats sanitàries, judicials o 
per les disposicions legals vigents. 
 
Article 11. Tarifes a percebre del públic en general 
 
Les tarifes a càrrec del públic en general per la prestació del servei funerari en la sala de 
vetlla municipal seran cobrades directament per l’empresa prestadora del servei i 
usuària de les instal·lacions. 
 
Les tarifes vigents en cada moment hauran de ser les autoritzades per l’Ajuntament 
prèviament i estaran exposades al públic en un lloc visible de l’edifici de la sala de 
vetlla. 
 
Article 12. El servei Gratuït  



 
1. Tindran dret al servei gratuït els veïns del terme municipal que no disposin de 
recursos econòmics ni de persones amb drets successoris que es puguin fer càrrec de les 
despeses derivades de l'enterrament. La concessió de servei gratuït es farà per Decret de 
l'Alcaldia, previ el corresponent informe dels serveis socials municipals, o per ordre 
judicial.  
 
2. En el cas que es tractés d'algun cadàver abandonat, es procedirà igualment a la seva 
inhumació a petició del Jutjat d'Instrucció del Partit. 
 
 Article 13. Obligació de prestar el servei gratuït. 
 
 Els fèretres i els serveis funeraris per a indigents han de ser facilitats obligatòriament 
per les empreses funeràries titulars de llicències. 
 
 Article 14. Torn de repartiment.  
 
S'establirà entre les empreses funeràries un torn de rotació per a la prestació dels serveis 
gratuïts, en proporció a la facturació de cada una d'elles, llevat que entre elles 
estableixin un conveni que garanteixi en tot moment la prestació del servei.  
 
Article 15. Prestació del servei gratuït.  
 
1. Aquella empresa a la qual correspongui prestar el servei, subministrarà i portarà al 
domicili mortuori o al lloc on es trobi el cadàver, un fèretre d'un model econòmic dels 
previstos al catàleg de l'empresa, i s'ocuparà de tots els altres tràmits fins a la inhumació 
del cadàver. 
 
2. Les empreses funeràries a les quals correspongui el servei de beneficència prestaran 
tots els serveis necessaris i donaran als familiars del difunt les instruccions i el suport 
que necessitin per a l'enterrament, sense fer cap distinció. 
 
Article 16. Preus públics a abonar per les empreses funeràries a l’Ajuntament. 
 
Igualment l’empresa usuària estarà obligada a satisfer, en el seu cas, els preus públics 
estipulats en les ordenances fiscals a favor de l’Ajuntament. 
 
Article 17. Responsabilitat per danys. 
 
L’empresa usuària de la sala de vetlla serà responsable dels accidents o danys que es 
produeixin en les instal·lacions, ja sigui a les persones o bé a les coses. Per respondre 
dels esmentats danys haurà de tenir i estar al corrent de pagament de la prima d’una 
assegurança de responsabilitat civil, de la qual n’haurà de presentar una còpia a 
l’Ajuntament. 
En tot cas, la imposició de sancions i reclamació d’indemnitzacions a les empreses 
usuàries de la sala de vetlla, requerirà la incoació d’un expedient de responsabilitat 
patrimonial de l’administració amb audiència a l’empresa inculpada i amb observança 
d’allò disposat en el Capítol III d’aquesta ordenança reguladora i la normativa vigent. 
 
Article 18. Prohibicions d’ús. 



  
Queda prohibida la utilització de les instal·lacions per a altres finalitats diferents a les 
del servei funerari al que estan afectades. 
 
Article 19. Obligació de disposar de fulls de reclamacions. 
 
L’empresa usuària de la sala de vetlla haurà de disposar de fulls de reclamacions a 
disposició dels usuaris, i aquests hauran d’estar anunciats mitjançant rètols visibles al 
públic. 
 
Article 20. Obligació de disposar d’un llibre registre de serveis. 
 
L’empresa usuària de la sala de vetlla haurà de portar un Llibre Registre de Serveis, a 
disposició de l’Ajuntament, en el que s’hi anotin els serveis prestats, hora inici i fi del 
servei, data, identificació del difunt i del sol·licitant del servei. 
 
Article 21. Obligació d’efectuar la neteja de les instal·lacions. 
 
L’Ajuntament serà el responsable del servei de neteja de l’edifici, excepte durant els 
serveis on serà l’empresa usuària de la sala de vetlla la responsable del servei de neteja 
de l’edifici, mantenint en òptimes condicions de neteja i higiene totes les dependències. 
 
Article 22. Prohibició de cessions d’ús a personal aliè a l’empresa autoritzada. 
 
L’empresa usuària gestionarà el servei funerari que es presti a la sala de vetlla municipal 
per mitjà de personal per aquella contractat, sense que en cap cas pugui ser objecte de 
cessió o subcontractació, excepte prestacions accessòries al servei. 
 
Article 23. Deures envers el personal propi de l’empresa usuària de la sal de vetlla. 
 
La plantilla de personal per a la prestació del servei funerari en les instal·lacions 
municipals serà determinada per l’empresa usuària de manera que cobreixi totes les 
necessitats del servei. En tot cas, es garantirà la prestació del servei tots els dies de l’any 
i en totes les hores en què sigui requerit. El personal serà contractat per l’empresa 
adjudicatària del servei i dependrà del seu règim jurídic laboral, sense que l’Ajuntament 
de la Granadella, assumeixi per aquest fet altres obligacions que les que es derivin de la 
legislació vigent. 
L’empresa usuària de la sala de vetlla haurà de dotar el seu personal de roba de treball i 
protecció adequades al servei a prestar. 
 

CAPÍTOL III 
Inspecció i control, infraccions i sancions 

 
Article 23. Inspecció i control de les instal·lacions i serveis 
 
Els serveis municipals exerciran les funcions d’inspecció i control de l’activitat objecte 
d’aquesta ordenança reguladora. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors 
tindran caràcter d’autoritat, havent d’acreditar la seva identitat i en conseqüència 
podran: 
 



a) Accedir lliurement a les instal·lacions. 
b) Recaptar informació verbal o escrita, respecte l’activitat. 
c) Realitzar les comprovacions i actuacions que siguin precises per al desenvolupament 
de la seva funció d’inspecció. 
d) Aixecar actes quan apareguin indicis d’infracció. Els fets que figuren a les mateixes 
es presumiran certs, a excepció de proves en contra. 
e) En situacions de risc greu per a la salut pública podran impartir instruccions o adoptar 
mesures cautelars, donant-ne compte de manera immediata a l’Ajuntament. 
 
Article 24. Règim sancionador. 
 
El règim sancionador serà el disposat en els articles 174 a 177 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals i donarà lloc a la incoació d’un procediment de 
responsabilitat patrimonial quan es causin danys a tercers o a les instal·lacions. 
Les infraccions que es puguin produir en l’exercici de l’activitat funerària en la sala de 
vetlla municipal es qualifiquen com a lleus, greus, molt greus, atenent els criteris de risc 
per a la salut, alteració del servei públic, grau d’intencionalitat i reincidència. 
 
Es consideraran faltes lleus: 
 
a) la manca de neteja i condicions higièniques dels locals, instal·lacions i estris propis 
del servei, sempre que per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut 
pública. 
b) Incompliment lleu de les condicions pactades amb els usuaris. 
c) Manca de correcció lleu amb els usuaris o amb la inspecció municipal. 
d) Manca de pagament reiterat de les taxes o preus públics estipulats 
 
Es consideraran faltes greus: 
 
a) Utilitzar la sala de vetlla amb carència de mitjans personals necessaris per a la 
correcta prestació dels serveis funeraris. 
b) Incompliment greu de les condicions pactades amb els usuaris. 
c) Negativa a prestar els serveis oferts. 
d) Manca de correcció greu amb els usuaris o amb la inspecció municipal. 
e) Manca de l’existència de Fulls de Reclamació o bé la negativa a facilitar-los. 
f) Obstrucció a la labor inspectora municipal. 
g) Incompliment reiterat dels requeriments formulats per les autoritats municipals. 
h) Incompliment de les disposicions administratives o sanitàries que racionalment no 
mereixin la qualificació de molt greu. 
i) Falta de roba protectora del personal que resulti exigible. 
j) Manca de pagament reiterat de les taxes o preus públics estipulats malgrat notificació 
de l’Ajuntament al respecte. 
k) La reiteració de més de dos faltes lleus en l’últim any. 
 
Es consideraran faltes molt greus: 
 
a) Aplicació de preus superiors a les tarifes aprovades per l’Ajuntament i exposades en 
l’edifici de la sala de vetlla. 
b) Negativa absoluta a prestar col·laboració a l’activitat inspectora municipal. 



c) Incompliment greu de les disposicions administratives i ordres sanitàries i judicials 
relatives a l’activitat. 
d) La cessió d’ús de la sala de vetlla o subcontractació del personal que hi presta el 
servei sense la prèvia autorització de l’Ajuntament. 
e) La reiteració de dos faltes greus en els últims tres mesos o de més de dos en l’últim 
any. 
 
Article 25. Sancions. 
 
Les faltes lleus seran sancionades amb una multa de fins a 300, 00 euros. 
Les faltes greus seran sancionades amb una multa compresa entre els 300,01 euros i 
1.500,00 euros. 
Les faltes molt greus seran sancionades, amb multes des de 1.500,01 euros a 3.000,00 
euros, i en el seu cas prohibició d’accés a les instal·lacions per temps d’un any. 
 
Disposició addicional. 
 
Es faculta al sr. Alcalde per tal de dictar quantes instruccions siguin necessàries per a la  
interpretació, l’aplicació i el desenvolupament de la present ordenança reguladora. 
La present ordenança reguladora entrarà en vigor transcorreguts quinze dies des de la 
tramesa de l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, sempre que les 
esmentades administracions no hagin fet cap requeriment. 
 
ANNEX I Mobiliari de la sala de vetlla. 
 
1) 19 cadires, sala de vetlla i d’exposició del cadàver 
2) 4 taules auxiliars 
3) 2 cortines 100x185 cm  sala de vetlla 
4) 1 cortina 370x280 cm sala de vetlla 
5) 1 cortina 60x150 cm bany 
6)  1 jardinera blanca 200x40x40 cm, vestíbul 
7) 1 penjador de peu 
8) 6 penjadors de paret, sala de vetlla 
9) 1  paperera-cendrer mural, porxo 
10) 1 porta rotlles paper higiènic, bany 
11) 1 mirall de 600x800 mm, bany 
12) 1 dosificador de sabó, bany 
13) 1 dispensador de paper, bany 
14) 1 paperera mural, bany 
15) 1 paperera de pedal, bany 
16) 6 imatges sobre cartró ploma de 60x280 cm, sala de vetlla i vestíbul 
 
Segon.  Ordenar la publicació de l’aprovació inicial de l’ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província i la posterior aprovació definitiva en cas que no es 
presentin al·legacions. 
 
9. Aprovació de l’ordenança de la taxa per a l’ús d e les instal·lacions 
de la Sala de Vetlla municipal. El sr alcalde explica que un cop aprovada 
l’ordenança de l’ús de la sala de vetlla, és necessari aprovar l’ordenança de 



preu públic per a l’ús de les instal·lacions de la sala de vetlla municipal, i 
explica l’informe econòmic que justifica la imposició d’un preu. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que caldria que hi hagués dos preus de 
l’ús de la sala, diferenciant si l’usuari és del poble o de les poblacions 
veïnes, aquesta darrers haurien de pagar un preu més elevat, ja que la sala 
l’ha construït l’Ajuntament amb fons municipals. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels assistents: 
 
Primer.  Aprovar l’ordenança reguladora del preu públic de l’ús de la sala de 
vetlla municipal, redactada tal com segueix: 
 
Article 1. Fonament legal i naturalesa 
 
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola, d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el disposat als 
articles 15 a 27 i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Ordenança regula el Preu públic de 
l’ús de les instal·lacions de la sala de vetlla municipal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic, l’ús de les instal·lacions de la sala de 
vetlla municipal per a la prestació de serveis funeraris. 
 
Les instal·lacions amb les que compta l’immoble són les següents: 
 
1.  Porxo ............................................. 8,92 m2 
2. Vestíbul .......................................... 4,95 m2 
3. Sala de vetlla ................................. 28,63 m2 
4. Sala d’exposició de cadàver .......... 14,40 m2 
5. Bany ................................................ 4,05 m2 
6. Traster ............................................. 3,37 m2 
 
Superfície construïda .........................  75,32 m2 
Superfície útil .....................................  64,32 m2 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les empreses funeràries sol·licitants de l’autorització de l’ús comú 
especial de les instal·lacions de la sala de vetlla municipal per a la prestació de serveis 
funeraris. 
 
Article 4. Responsables 
 
Respondran del deute tributari els deutors principals junt a altres persones o entitats. A 
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de 
l’art. 35 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària. 



 
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà 
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
Article 5. Exaccions Subjectives 
 
Estaran exempts del preu públic d’ús de la sala de vetlla només els casos en què 
l’Ajuntament hagi ordenat la prestació de serveis funeraris en el tanatori municipal a 
causa d’allò disposat de forma justificada pels serveis socials o bé altres institucions. 
 
Article 6. Quota 
 
La quantitat a liquidar i exigir en concepte de quota tributària s’obtindrà de l’aplicació 
de la següent tarifa: 
 

- Utilització de la sala de vetlla municipal, per cada servei: 250,00 euros 
 
S’entén que un servei és l’ús de la sala de vetlla un màxim de 36 hores. 
 
Article 7. Meritació 
 
El preu es meritarà des del mateix moment en què se sol·liciti l’autorització d’ús de la 
sala de vetlla per a la prestació del servei. 
 
Article 8. Autoliquidació i ingrés 
 
Els subjectes passius del preu estaran obligats a practicar operacions d’autoliquidació 
tributària i a realitzar l’ingrés de l’import corresponent a l’Ajuntament. 
 
El pagament del preu podrà fer-se efectiu a les oficines municipals en el moment de 
sol·licitar el servei. 
 
Article 9. Impagament de rebuts 
 
Per aquelles quotes i rebuts que no puguin ser cobrats s’aplicarà l’establert al Reglament 
General de Recaptació. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò referent a infraccions i sancions serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, concretament els articles 181 i següents i les disposicions 
que la desenvolupin. 
 
Disposició final i única 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, i serà vigent fins que s’acordi la seva modificació i derogació. 
 
 



ANNEX I Mobiliari de la sala de vetlla. 
 
1) 19 cadires, sala de vetlla i d’exposició del cadàver 
2) 4 taules auxiliars 
3) 2 cortines 100x185  sala de vetlla 
4) 1 cortina 370x280 sala de vetlla 
5) 1 cortina 60x150 bany 
6)  1 jardinera blanca 200x40x40, vestíbul 
7) 1 penjador de peu 
8) 6 penjadors de paret, sala de vetlla 
9) 1  paperera-cendrer mural, porxo 
10) 1 porta rotlles paper higiènic, bany 
11) 1 mirall de 600x800 mm, bany 
12) 1 dosificador de sabó, bany 
13) 1 dispensador de paper, bany 
14) 1 paperera mural, bany 
15) 1 paperera de pedal, bany 
16) 6 imatges sobre cartró ploma de 60x280 cm, sala de vetlla i vestíbul 
 
Segon.  Ordenar la publicació de l’aprovació inicial de l’ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província i la posterior aprovació definitiva en cas que no es 
presentin al·legacions. 
 
10. Sol·licitud d’ajut al programa Leader, per al p rojecte: Oliturisme. 
Economia del Coneixement. el sr. alcalde explica que ja es va presentar el 
projecte del Centre de la Cultura de l’Aigua al programa Leader, però que en 
una conversa amb el gerent del Consorci Garrigues es va plantejar la 
possibilitat de presentar una altre projecte al Leader, el que es va elaborar i 
presentar al FEDER “Viure al poble, més”, “Oliturisme. Economia del 
coneixement”. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer. Sol·licitar un ajut Leader per al projecte “Oliturisme. Economia del 
coneixement”. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
11. Adhesió al Manifest del dia internacional per a  l’eliminació de la 
violència envers les dones.  El sr. alcalde proposa l’aprovació del Manifest del 
dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, consensuat 
per la Generalitat, les 4 diputacions de Catalunya, l’ACM i la FMC, i procedeix a 
llegir-lo. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
 
Primer. Aprovar el Manifest del dia internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, amb el següent redactat: 
 



Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per 
manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i 
expressar el nostre condol per les dones que han estat víctimes de la 
violència masclista aquest any 2011, lamentant i rebutjant no només les 
morts causades per aquesta violència, sinó totes aquelles manifestacions 
violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen algunes dones 
sotmeses al terror o la humiliació. 
 
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un 
obstacle per assolir la pau i el progrés de les nacions i dels pobles; no tan 
sols destrueix vides, sinó que també soscava el desenvolupament de les 
dones en llibertat i la possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en 
igualtat de condicions. 
 
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder 
històricament i desiguals entre dones i homes i té causes socioculturals 
profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu, per això és tant complexa 
la seva identificació i tan difícil la seva eradicació. 
 
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir 
veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de 
ciutadania que permeti esborrar el sexisme de les estructures socials, 
econòmiques i polítiques. 
 
Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la 
violència. Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista que estableix els mecanismes per reconèixer i avançar en 
garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense violència. 
També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en la 
nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la 
reparació dels danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com 
programes de sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels 
abusos. 
 
Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions 
públiques i els organismes internacionals, també des de les 
organitzacions no governamentals, des de les associacions i entitats de 
dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot de moltes persones 
que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè només amb 
la participació del conjunt de la societat serà possible avançar. 
 
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i 
els models simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible 
la violència masclista. Per això cal seguir invertint esforços en la 
prevenció i la sensibilització social, i fer de l’educació l’eina bàsica per 
abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre 
uns i altres estiguin lliures de violència. 
 



Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem 
renovar el nostre compromís per seguir construint una nova cultura, 
basada en el respecte mutu, l’autonomia i la llibertat per a tothom.   
 
12.Adhesió a la moció de la sequera aprovada pel Co nsell Comarcal de 
les Garrigues.  El sr. alcalde llegeix la moció de la sequera aprovada pel Ple 
del Consell Comarcal de les Garrigues, el passat 17 de novembre i proposa la 
seva aprovació amb el següent redactat:  
 
La situació meteorològica per manca de pluviometria fa preveure 
conseqüències nefastes en la campanya de l’oliva. Ni una sola gota d’aigua en 
tot l’estiu i la poca pluja en el que portem de tardor ha provocat  pèrdues en  la 
collita de l’ametlla i és preveu una collita desastrosa de l’oliva. 
 
La pluviometria d’aquest any està entre els 70 litres i els 155 litres . Uns valors 
molt baixos dins la baixa pluviometria que ja té normalment la comarca. 
 
S’espera, en el millor dels casos, una collita de menys del 60%, de la producció 
real d’olives, percentatge que pot disminuir si no plou aviat. De les 21.000 tones 
d’olives que es van recollir l’any passat, es preveu per enguany  una collida de 
menys de 10.000 tones.  
 
Cal tenir en compte que les cooperatives i els molis d’oli tindran les mateixes 
despeses de funcionament fixes ( personal, amortitzacions, etc)  sigui quina 
sigui la producció d’oli i hauran de fer front als pagaments de moltes inversions 
per modernitzar i aglutinar societats amb molta menys producció i, per tant,  
amb menys ingressos. 
 
Si bé que en aquests moments el sector ja disposa d’una assegurança per 
l’oliva i per l’ametlla la problemàtica que existeix en la valoració dels 
sinistres,en  els elevats percentatges en les franquícies i en l’adjudicació de 
rendiments irreals fa que no es puguin recuperar ni compensar les pèrdues 
sofertes. 
 
La comarca de les Garrigues té una economia precària que depèn de 
l’agricultura, una agricultura gens competitiva fonamentada en conreus de secà 
i de difícil substitució, condicionada a la climatologia a causa de les limitacions 
dels recursos hídrics, climatologia cada vegada més adversa que aboca la 
comarca a una situació molt difícil. 
 
Els municipis que no reguen estaran en una situació de ruïna total per la manca 
de collites i això fa que la moral i l’ànim dels seus habitants decaigui i es 
plantegin continuar treballant en el sector. 
 
En aquests moments  es fa necessari emprendre actuacions que ajudin la 
comarca a superar la pèrdua de la collita d’olives i la baixa collita d’ametlles. A 
més, cal afegir a la greu situació de la comarca de la zona de secà la nefasta 
campanya de la fruita , que provocarà que la situació econòmica en els 
municipis de regadiu es vegi afectada. 
 



Cal que l’Administració emprengui actuacions urgents per salvar l’agònica 
situació econòmica en què s’ha de trobar la comarca a partir d’ara i per garantir 
el manteniment d’una població arrelada culturalment a un cultiu, l’olivera, que a 
més no té altres alternatives, per evitar així el desgast social i mediambiental 
que pot suposar un abandonament de les terres. 
 
Per això, el Ple d adopta els acords següents: 
 
Primer.  Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural i al Departament d’Empresa i Ocupació que emprengui mesures i 
línies d’ajut per pal·liar les nefastes conseqüències que la sequera ha provocat 
al cultiu de l’olivera i l’ametller i que han afectat tant els productors com les 
cooperatives i molins d’oli, les quals han de fer front a les despeses de 
funcionament i d’amortització amb menys ingressos. 
 
Segon.  Demanar a AGROSEGURO l’aplicació en els partes de sinistre 
l’adjudicació dels rendiments reals  de la producció d’olives i d’ametlles. 
 
Tercer.  Demanar que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi natural insti al Govern de l’Estat que s’apliquin rebaixes en 
els mòduls de l’IRPF per als productors d’oli d’oliva i d’ametlla. 
 
Quart.  Demanar, en previsió de futur, que des del Departament d’Agricultura 
s’accelerin amb urgència els treballs per a la instal·lació del reg de suport i del 
canal Segarra Garrigues, perquè l’aigua és la vida per a  aquesta comarca. 
 
Cinquè. Trametre aquesta moció al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i al conseller d’Empresa i Ocupació.           
 
13. Aprovació de la moció en defensa del model educ atiu i de la Llei 
d’Educació de Catalunya.  Atès que el Tribunal Suprem espanyol ha dictat 
tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini màxim de 
dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, 
juntament amb el català, als col·legis de Catalunya. 
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 
del Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català. 
 
En primer terme considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no 
declara inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha 
sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model actual. 
En concret segons la TSC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el 
principi de normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar 
que les dues llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament  i que el català 



pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això 
signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament. 
A més el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en 
català com en castellà. 
 
Pels motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de la Granadella, aprova per 
unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la 
nostra escola. 
 
Segon.  Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com 
a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de 
continuar sent un model d’èxit i cohesió social. 
 
Tercer.  Donar trasllat d’aquesta moció las grups parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya i a les Corts Generals. 
 
14. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Inde pendència.  Atès que 
l’Ajuntament de Vic està impulsant, conjuntament amb altres ens locals, una 
Associació de Municipis per la independència amb la finalitat de treballar, 
també des del municipalisme, perquè el poble català pugui decidir lliurement el 
seu futur. 
 
Atès que cada vegada són més els catalans i catalanes que demanem que 
Catalunya iniciï un nou procés de transició que ens ha de conduir a la llibertat i 
a la plena sobirania com a poble. 
 
Atès que la construcció d’un Estat independent necessita de la implicació i la 
complicitat directa de totes les institucions del país, i també dels Ajuntaments i 
dels Consells Comarcals. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Que l’Ajuntament de la Granadella s’incorpori com a membre de ple 
dret a la recent creada associació d’ens locals per la independència. 
Segon.  Que es faci arribar l’acord a l’ajuntament de Vic, al seu alcalde i 
principal impulsor Il·lm. Josep Maria Vila d’Abadal. 
 
15. Aprovació del Pla de Protecció Civil Neucat.  El sr. alcalde informa que 
els Serveis Tècnics del Consell Comarcal han redactat el pla de protecció civil 
Neucat, i que ara cal aprovar-lo per tal de rebre la subvenció concedida i 
presentar el pla a Protecció Civil. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació, 
 
Primer.  Aprovar el pla de protecció civil Neucat. 
Segon.  Trametre el present acord a la Direcció General de Protecció Civil. 



Tercer.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
16. Creació de la coordinadora d’entitats “Cultural  Casino”. El  sr. alcalde 
informa que va tenir una reunió amb les associacions del poble per plantejar la 
creació d’una Federació d’Associacions, anomenada “ Centre Cultural Casino”, 
que estaria formada per un representant pertanyent a la junta directiva de cada 
associació, però l’Ajuntament no en formaria part ja que legalment no ho pot 
fer. 
Aquesta federació mitjançant un conveni renovable anualment, gestionaria les 
sales comuns del Centre Cívic i establiria un tant per cent de la partida de 
festes i cultura del pressupost de l’Ajuntament pels diferents actes. Les altres 
sales les gestionaria directament l’Ajuntament. 
 
Això suposarà la desaparició de l’associació actual Casino, per solucionaria el 
tema de FOGASA. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que això s’hauria d’haver parlat més dins de 
l’Ajuntament i que cada associació és sobirana i que no es pot obligar a les 
associacions a formar-ne part i que quan es va crear l’associació 
d’associacions es va fer per coordinar entre elles les dates dels actes i per les 
festes conjuntes. 
 
Que no acaba d’entendre la finalitat de la Federació, ja que creu que fins ara 
les coses funcionaven bé i que potser no caldria canviar-les. 
 
El sr. alcalde diu que ja li havia comentat en alguna altra ocasió la intenció de 
crear aquesta Federació, i que no s’obliga a ningú a formar-ne part, que manté 
la independència i la sobirania de cada associació, per la qual cosa s’ha 
convocat a les associacions per informar-les i que es manifestin. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que s’hauria de fer d’una altra manera i canviar 
les coses que no vagin bé, que caldria madurar més la idea i donar el màxim 
d’autonomia a les associacions. 
 
El sr. alcalde diu que si que està clar i es refereix a l’acord de Ple de l’any 2001, 
sobre el Casino.  
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que ell aquell acord l’interpreta d’una altra 
manera, i que el casino ja ha fet passos i modificat els estatuts i que quan parla 
de l’acord de totes les entitats vol dir tota la gent que formava part del Casino, i 
també el futbol i els jubilats que hi tenien la seu. 
 
A continuació el sr. alcalde diu que el que s’ha explicat a les associacions 
també s’explicarà en la propera reunió de poble. 
 
La regidora Marta Sentís diu que la Federació d’associacions serà el mateix 
que fins ara, però legalitzat , ja que fins ara no era pròpiament una entitat, que 
cada associació gestionarà com fins ara les seves activitats i celebracions i 
també demanarà les subvencions per realitzar activitats com fins ara. Al 



preparar  per exemple la Festa Major, cada associació mitjançant el seu 
representant podrà demanar les activitats que cregui convenient i tots s’hauran 
de posar d’acord per realitzar aquestes activitats conjuntes. 
 
El sr. alcalde explica que l’equip de govern fa mesos que treballa la idea i que 
ara que ja se sap com fer-ho la presenten, i referma que cada associació és 
sobirana d’associar-se o no, i si es planteja una nova associació és per que el 
Casino com associació actualment està obsolet i els socis cal que s’hi 
adscriguin com a tota associació. 
 
També diu que hi ha a més el tema de FOGASA, amb la conserge, “ Centre 
Cultural Casino” seria el l’actual però amb un altre CIF, ja que si el Casino 
obtingués en un futur beneficis hauria de respondre de la part de 
l’acomiadament de la conserge del qual s’ha fet càrrec el Fons de Garantia 
Salarial. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que al estar contractat el conserge pel Casino, 
no fou necessari que se’n fes càrrec l’Ajuntament. 
 
El tinent l’alcalde li pregunta si això està ben fet i el regidor Pere Miquel Guiu 
respon que considera que el tema es va portar bé. 
 
El regidor Heribert Sas explica que es va arribar a un acord amb la conserge 
per solucionar el tema de l’acomiadament, però que va arribar una citació al 
Casino, i que això no es sabia i que es va dir que era un malentès i que encara 
hi ha un altre judici pendent. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que això passa per que el treballador va 
reclamar el que creia que havia de cobrar. També diu que el Festival de Música 
no és pròpiament una associació i que si el Centre Cívic el gestiona 
l’Ajuntament no cal que existeixi una associació Casino, el que farà falta és una 
comissió de festes formada per l’Ajuntament i representants de cada 
associació. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que suposa que per desfer l’Associació 
Casino, caldria convocar una assemblea general de l’associació i que aquesta 
acordi la dissolució de l’entitat, però que tal com es presenta el tema de la 
federació i vist des de fora sembla poc democràtic i que per fer-ho bé s’hauria 
d’explicar millor per que tothom ho entengui. 
 
També diu que el representant de l’associació haurà de treballar per la seva 
entitat i també per la Federació. 
 
El sr. alcalde respon que aquesta persona ja forma part d’una junta elegida 
democràticament, i representa a la seva associació o entitat dins la Federació. 
Creu que això fomenta l’associacionisme i que quan es reunís la Federació es 
repartiria la feina entre tots i que si una persona es vol implicar en les coses del 
poble ho podrà fer a través de la seva associació i la Federació. 
 



17. Adhesió a la sol·licitud d’adscripció de l’Inst itut l’Olivera a l’Institut 
Màrius Torres de Lleida. El sr. alcalde explica que l’institut l’Olivera ha 
proposat que l’Ajuntament recolzi l’adscripció de l’Institut l’Olivera a l’Institut 
Màrius Torres de Lleida, en aquests moments no es troba adscrit a cap centre 
d’ensenyament post-obligatori de batxillerat o Cicles Formatius, fins ara això no 
suposava cap problema per als alumnes a l’hora de matricular-se en aquests 
centres, però en aquest darrer procés de matriculació, hi ha hagut dificultats a 
l’hora de matricular-se a l’Institut Màrius Torres de Lleida, que és el que 
històricament escull l’alumnat de l’institut l’Olivera 
 
Atesa la sol·licitud de l’Institut l’Olivera, el sr. alcalde proposa recolzar la petició 
d’adscripció de l’Institut l’Olivera a l’Institut Màrius Torres de Lleida. 
  
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer. recolzar la petició d’adscripció de l’Institut l’Olivera a l’Institut Màrius 
Torres de Lleida. 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Institut l’Olivera de la Granadella. 
 
18. Acord per la destinació del tram supramunicipal  del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, anualitat 2010. El Sr. alcalde informa als 
assistents que l’Ajuntamet ja té ingressat el tram supramunicipal del Fons de 
Cooperació Local, de l’anualitat 2010, per import de 4.723,94 €, i que aquest 
s’ha d’ingressar a una entitat supramunicipal, que pot ser la Mancomunitat 
d’Aigües de les Garrigues o el Consell Comarcal 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de dels membres de la corporació, 
 
Primer.  Ingressar la quantitat 4.723,94 corresponent al tram supramunicipal del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, al Consell Comarcal de les Garrigues, 
per tal de finançar el servei de recollida d’escombraries i els serveis socials. 
 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Pere Miquel Guiu Vidal per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
19. Acceptació de l’import addicional de la subvenc ió per al funcionament 
de la llar d’infants per al curs 2010-2011. el sr. alcalde informa que per 
Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 28 d’octubre de 2011, per la 
qual es modifica la Resolució de 19 de juliol de 2011 per la qual s’atorguen 
subvencions a corporacions locals titulars de llar d’infants per al curs 2010-
2011, s’amplia de 1.300 € a 1.600 €, l’import de la subvenció per alumne, i que 
l’import addicional atorgat a aquesta corporació per a la llar d’infants Les 
Garrigues, és de 3.900,00 €. 
 
Per fer efectiu el pagament de la subvenció és necessari l’acceptació de la 
mateixa. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 



Primer.  Acceptar l’import addicional de 3.900,00 €, atorgat a aquesta 
corporació local com a titular de la llar d’infants les Garrigues per al curs 2010-
2011. 
 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde per signar la documentació necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
20. 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. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Ll eida per al projecte  
“Promoció d’hàbits saludables, reunió d’associacion s i creació d’una 
taula de salut”.  El sr. alcalde explica que la Diputació de Lleida ha concedit un 
ajut de 4.500,00 € per atendre les despeses derivades del projecte “Promoció 
d’hàbits saludables, reunió d’associacions i creació d’una taula de salut”, i que 
per tal de continuar la tramitació de l’ajut és necessari l’acceptació d’aquesta 
pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Acceptar l’atorgament de la subvenció per part de la Diputació de 
Lleida, per import de 4.500,00 €, per atendre les despeses derivades del 
projecte “Promoció d’hàbits saludables, reunió d’associacions i creació d’una 
taula de salut”. 
 
B. Renovació del contracte de prestació de serveis jurídics amb el 
despatx Simeó Miquel Advocats Associats.  El sr. alcalde informa que el 
proper 31 de desembre venç el contracte que l’Ajuntament tenia convingut amb 
el despatx Simeó Miquel Advocats Associats de Lleida, i proposa renovar-lo per 
què ens han prestat un bon servei i encara tenim assumptes pendents a les 
seves mans. Les condicions econòmiques i les prestacions contractades serien 
les mateixes que en el contracte actual. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer. Renovar el contracte prestació de serveis jurídics amb el despatx 
Simeó Miquel Advocats Associats de Lleida, segons les condicions que el 
contracte anterior. 
 
21. Precs i Preguntes. El sr. alcalde informa que el Servei de Biblioteques de 
Lleida està fent una tria dels llibres de la biblioteca per saber quins cal tenir a la 
nova biblioteca i quins es poden retirar, i que la cap del Servei, Nati Moncasi, li 
ha facilitat els requisits necessaris per tal de contractar una persona com a 
bibliotecària, això suposa que la Roser Masip bibliotecària actual no podrà 
continuar per motius d’edat i no reuneix els requisits, cal tenir coneixements 



informàtics i treballar amb la plataforma del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat, per això aprofitant la propera recepció de Nadal, se li podria fer un 
homenatge amb motiu de la seva jubilació. 
 
A continuació ensenya els plànols de la distribució de la nova biblioteca, tant  
d’espais com de mobiliari i diu que la biblioteca està plantejada com un lloc 
amb molts serveis, el Servei de Biblioteques també ha proposat una sèrie de 
millores en la distribució i el mobiliari. Explica que s’ha demanat pressupostos 
per equipar la biblioteca, però que cal mirar si es pot prescindir d’algun element 
per tal d’ajustar-los. 
 
Tot seguit el sr. alcalde informa que s’estan redactant les bases per a la 
contractació de la redacció del POUM. 
 
També informa que el proper dimecres a dos quarts de deu del matí vindran els 
auditors, i convida a tots els regidors a venir si ho desitgen. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que per l’homenatge al Dr. Solé Sagarra, va 
parlar amb sanitat per posar el nom al CAP, però li van dir que no posen noms 
als CAP, però que no hi ha cap problema per dedicar-li una sala i col·locar el 
bust. 
 
També informa que per celebrar el número 50 de la revista “lo Clarí” es farà un 
dinar de celebració i s’ha convidat a tots els col·laboradors els actuals i també 
als d’abans i també es convida a tot l’Ajuntament. 
 
El sr. alcalde explica que l’escola ha sol·licitat poder utilitzar el magatzem i la 
sala gran del Centre Cívic per a realitzar es activitats d’educació física i 
multiesports els dies que faci mal temps, i es considera que no hi ha cap 
inconvenient perquè utilitzin aquests espais. 
 
Tot seguit explica que el regidor David Pouget ha passat el resum de la Fira 
d’Activitats, amb la relació dels ingressos i les despeses, i que puja un total de 
3.213 € quedant, però, encara camisetes per vendre. 
 
El regidor David Pouget diu que la Fira d’Activitats és un tema extens i que 
caldria parlar del projecte provisional i del projecte final, que si es mira des de 
fora l’import de la fira és molt elevat, però enguany la compra de camisetes ha 
estat una despesa forta i que també s’ha comprat material nou, però un altre 
any la fira es podria organitzar per uns 2.000,00 €. 
 
El sr. alcalde diu que agraeix  al David la dedicació a la fira d’activitats, però 
que també vol dir-li que cal decidir que fer-ne del volum de rodes i material 
acumulat. 
 
El regidor David Pouget explica que ell és va fer responsable del material i que 
pel tema de les rodes ja va parlar amb l’Heribert, però si les rodes es retiren, 
aquestes faran falta l’any que ve. 
 



El sr. alcalde diu que el dia del ral·li es van fer uns 3.000 € de benefici, i que 
s’ha fet un dinar amb tots els col·laboradors, es va llogar un càtering i el cost va 
ser de 1.000 €. 
 
A continuació comunica que cal reparar la teulada del Casino vell i que ja s’ha 
demanat pressupost per fer-ho i que també cal reparar el cel obert de 
l’Ajuntament, ja que hi ha filtracions cap a l’oficina del Departament 
d’Agricultura. També s’han demanat pressupostos per acabar la instal·lació de 
la calefacció al Centre Cívic. 
 
Tot seguit informa que el parc eòlic Auliver ja ha passat tots els tràmits, i només 
quedar el permís d’obres i creu que Tarraco Eòlica el demanarà en breu, però 
que abans de concedir el permís han de quedar clars els aerogeneradors que 
hi ha a cada terme municipal, ja que ara no ho està, pel contenciós de la 
delimitació del terme amb Bellaguarda. 
 
A continuació el sr. alcalde proposa institucionalitzar a partir d’aquesta 
legislatura l’entrega del pins d’or amb l’escut de l’Ajuntament a tots els nous 
regidors. 
 
També explica que cal actualitzar els plànols del clavegueram i la xarxa d’aigua 
potable, ja que hi ha una sèrie de punts foscos, també cal  digitalitzar-los, s’ha 
contactat amb una empresa per confeccionar els plànols, també s’ha parlat 
amb el Ramon Florensa, per si ens pot ajudar a assenyalar aquests punts, ja 
que ell va treballar en la construcció d’aquestes xarxes. 
 
La regidora Marta Sentís presenta el programa dels actes de la Marató de TV3, 
d’acord amb el que es va acordar durant la reunió d’associacions. 
 
El tinent d’alcalde informa que hi ha una plaga de rates i que s’haurà de parlar 
amb l’empresa que va realitzar la desinsectació de l’escola, per fer una 
desratització. 
 
El regidor David Pouget diu que respecte a la sala de vetlla, considera que els 
usuaris de fora del poble haurien de pagar més, encara que no hi hagi gaire 
diferència, però que cal fer aquesta diferenciació i que és més fàcil que els de 
fora entenguin que han de pagar més que no que els veïns del poble entenguin 
que han de pagar el mateix que els altres. 
 
A continuació s’acorda celebrar el proper Ple el dia 23 de desembre i a 
continuació celebrar la  tradicional recepció de Nadal. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
dos hores i vint-i-dos minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 
 
 
 



 
 


