
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia 28 de març de dos 
mil onze.   
A les dinou hores es reuneix l’Ajuntament Ple, sota la presidència del Sr. 
alcalde-president, en Pere Miquel Guiu Vidal, amb l’assistència de les persones 
que es detallen a continuació, i assistit del  secretari de la Corporació a l’efecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Alcalde-President:  Sr. Pere Miquel Guiu Vidal 
Regidors:  Sra. Adelina Freixinet Ballesté 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Jordi Guiu Reig 
        Sr. Jordi Guiu Prats 
        Sra. Mercè Masip Masip 
                 Sr. Josep Maria Llop Masip  
        
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: 
 

Josep Maria Navàs Miralles, treballs escola i camí Sant Antoni 3.600,13 € 
Miquel Guiu Farran, instal·lació elèctrica local jovent 2.282,93 € 
Salomé Jové, inauguració punt TIC i neteja centre cívic 309,75 € 
Mancomunitat d’aigües, consum gener 5.650,46 € 
Mancomunitat d’aigües, consum febrer 3.814,67 € 
Carnisseria Seró, carn esmorzar dia St. Antoni 179,75 € 
Impremta comercial, material oficina 16,35 € 
Agroindustrial Catalana, oli esmorzar St. Antoni 98,60 € 
Sistemas digitales, còpies febrer 22,20 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
Llauradó Central de servicios, gas-oil escola 892,50 € 
Despatx Simeó Miquel, assessorament setembre-desembre 168,59 € 
Mecanocamp, material motoserra 85,89 € 
Llauradó cental de servicios, lloguer terreny rentador 198,00 € 
Casas, assessoria laboral febrer 166,90 € 
Inmag, material St. Antoni i jardins 26,55 € 
Consell Comarcal, informes 2.269,38 € 



Amar Eloiasdi, hores desembre,gener,febrer 432,00 € 
Movistar, febrer 189,52 € 
Iberbanda, febrer 23,01 € 
SPactiva, mútua març 113,33 € 
Endesa Energís, lectures gener, febrer 2.459,07 € 
Jardins Alsina Roig, enjardinament vorera Dr. Vives 2.974,25 € 
Mercè Masip Piñol, material exterior sala vetlla i arqueta escola 1.689,30 € 
Xavier Crespo, material St. Antoni i parc de gent gran 1.299,9 € 
 
 
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 4. Donar c ompte dels decrets 
d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent decret d’alcaldia, dictat des del 
darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 2/2011 de pròrroga de la llicència d’obres a Construccions Farré 
Masip SL, per les obres que es duen a terme a l’immoble situat a la 
carretera del Soleràs s/n. 

- Decret 3/2011 de concessió de llicència d’obres a Àngela Cervelló Rué, 
per la construcció en planta baixa d’un magatzem agrícola. 

 
5. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercic i de l’any 2011 . El Sr. 
Alcalde dóna compte de les necessitats municipals per a l’exercici del 2011, i 
de que aquestes reflecteixen en el pressupost Municipal que ha de regir durant 
el mateix, així com en les seves bases d’execució, i desprès de llegir 
íntegrament l’estat de Despeses i Ingressos continguts en el Projecte de 
Pressupost presentat, s’inicià una breu deliberació sobre el mateix, i trobant-lo 
ajustat a les disposicions legals vigents i a les necessitats i recursos del 
Municipi, s’acorda aprovar en totes les seves parts, i sense cap esmena, 
l’esmentat pressupost, quedant, doncs aprovat inicialment el pressupost del 
2011 en els termes que expressa el següent resum per Capítols: 
 
Pressupost de Despeses.   
A) Operacions corrents.   
Cap. 1r. Remuneracions de personal ................ ........ 138.076 
Cap. 2n. Compra de bens corrents i serveis ........ .... 195.500 
Cap. 3r. Interessos ............................... ....................... 1.600 
Cap. 4rt. Transferències corrents ................. ............. 61.359 
B) Operacions de Capital   
Cap. 6è. Inversions reals ......................... ................... 450.140 
Cap. 7è. Transferències de Capital ................ ........... 20.000 
Cap. 9è. Variació de passius financers ............ ......... 30.462 
 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ...................................... 897.137 
 
Pressupost d’Ingressos.  
A) Operacions corrents.  
Cap. 1r. Impostos Directes ........................ ................. 142.200 
Cap. 2n. Impostos ................................. ...................... 171.000 
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos ................. .............. 199.080 
Cap. 4rt. Transferències corrents ................. ............. 204.000 



Cap. 5è. Ingressos patrimonials ................... ............. 14.000 
B) Operacions de Capital   
Cap. 7è. Transferències de capital ................ ............ 167.857 
 
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS. .................................     897.137 
 
L’Ajuntament d’acord amb la Llei 39/88 , de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, acordà l’exposició al Públic de l’aprovació inicial del 
pressupost del 2011 i l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
A continuació s’acorda, per unanimitat, aprovar les Bases, per a l’execució del 
Pressupost que s’ha votat, les quals acompanyen l’esmentat Pressupost. 
 
6. Precs i Preguntes. El sr. alcalde proposa canviar el proper Ple, ja que 
s’escau el dilluns de Pasqua, s’acorda celebrar-lo el dia 27 d’abril. 
A continuació explica que l’institut l’Olivera va demanar una col·laboració a 
l’Ajuntament per l’intercanvi que fan amb un institut de Perpinyà, i que s’ha 
donat un ajut de 150 euros i fulletons turístic de la Granadella per  que les 
puguin entregar a l’institut de Perpinyà. 
 
El sr. alcalde explica també que ha demanat un pressupost per col·locar 
llambordes al passeig del mig del cementiri, i que en breu es començaran les 
obres. 
 
La regidora Mercè Masip diu que s’hauria de mirar si es possible fer pagar un 
import a l’empresa Pronaporc per a reparació de camins, ja que passen 
camions carregats de purins pels camins del terme i els deterioren. 
 
La Tinent d’alcalde Adelina Freixinet, diu que l’han trucat d’una fundació i que 
estan interessats en realitzar algun acte en commemoració del 125 aniversari 
del naixement de l’Emili Pujol. 
 
A continuació explica que el proper dia 9 d’abril, els de Pesillà, ens han 
convidat a veure   l’equip de Rugby l’USAP de Perpinyà, al partit que se 
celebrarà a l’estadi Lluís Companys de Barcelona, tenen 10 entrades 
reservades. 
 
També diu que el proper dia 24 d’abril, ve la coral dels Maristes a actuar, i com 
que no cobren res, se’ls podria oferir un berenar, i  que la festivitat de Sant 
Jordi es celebrarà l’1 de maig, ja que el dia 23 no anava bé, per la venda de 
llibres que fan els nens de l’escola. 
 
A continuació informa que l’ha telefonat l’Apol·lònia Sas per demanar una 
reunió de l’equip de la revista “lo Clarí” amb l’Ajuntament, per tal de tractar el 
tema de l’article publicat a la revista per un lector i el que es va dir a la reunió 
de poble sobre la publicació, i parlar també sobre les normes a aplicar i dels 
límits que s’han de marcar si es que n’hi ha d’haver. També afegeix que s’hi 
s’ataca a una persona hauria de ser pels seus fets i no atacar-la personalment. 
 



No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores i quaranta-cinc minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 


