
Al poble de La Granadella, comarca de Les Garrigues, el dia 31 de gener de 
dos mil onze.   
A les dinou hores i trenta minuts 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. Mercè Masip Masip 
        Sra. Marta Sentís Masip  
        Sr. Josep Maria Llop Masip 
        
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
Els regidors Jordi Guiu Prats i Jordi Guiu Reig, han excusat la presència la Ple. 
 
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: 
 
Movistar, consum  desembre 196,86 € 
Endesa Energia,  consum novembre-desembre 5.695,47 € 
Miquel Guiu, local jovent 9.926,01 € 
Miquel Guiu, desguassos escorxador 1.652,81 € 
Miquel Guiu, treballs reparació fuga d’aigua 712,72 € 
Ilerda Serveis, material neteja 335,54 € 
Agroindustrial Catalana, lloguer maquinària i productes 77,20 € 
Segrià net, neteja municipi dia 23/12/10 484,50 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola 171,27 € 
Inmag, materials magatzem 303,20 € 
Som Garrigues, subscripció mensual  18,78 € 
Impremta Comercial, targetes 24,45 € 
Ramon Flix, treballs neteja rama 305,53 € 
Sensus, comptadors aigua 453,12 € 
Seguretat i Control, quota anual alarma escola 240,72 € 
Llaurado Central de S., gas-oil Casino i escola 1.223,13 € 
La Mañana, edicte 145,14 € 



La Mañana, subscripció anual 335,00 € 
Consell Esportiu, inflables 2011 500,00 € 
Ferret. Alberto Soler, estanteries 461,25 € 
Arts Gràfiques Molino, impressió lo Clarí 1.020,70 € 
Localret, quota 2011 100,00 € 
Mancomunitat d’Aigües, consum desembre 5.415,27 € 
Hidrolleida, material aigua 138,84 € 
Iberbanda, desembre 46,02 € 
Absis, contracte manteniment programa 1.264,43 € 
Soluciones Viales, senyals carrerada i cementiri 322,54 € 
Sistemas Digitales, regularització còpies 8,34 € 
Gabinet Casas, assessorament laboral 166,90 € 
Salomé Jové, aperitiu de Nadal 212,00 € 
Gestió Publicitat Segre (associacions), esquela 217,12 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  Es dóna compte al Ple del següent 
decret d’alcaldia, dictat des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 53/2010 de concessió de llicència d’obres a M. Antònia Cardiel 
Masip, per arranjar la façana de l’immoble situat al carrer la Pobla, 
número 53. 

- Decret 54/2010 de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución 
Elèctrica SLU, per a la instal·lació d’una nova línia de baixa tensió a 
l’immoble situat al carrer Marina, número 40. 

- Decret 1/2011 d’autorització a l’empresa Euroconsult Catalunya SA per a 
realitzar prospeccions geotècniques en diversos camins de terra propers 
a la carretera C-242. 

 
5. Aprovació del padró d’aigua corresponent al quar t triemstre de l’any 
2010. El Sr. Alcalde manifesta que havent-se confeccionat el Padró d’aigua  
corresponent al quart trimestre de  l’any 2010, es sotmet a consideració de la 
Corporació per si mereix la seva aprovació, amb l’expressió del seu import: 
Padró d’aigua primer trimestre de l’any 2010 -----------------------36.134,15 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 36.134,15 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. Adjudicació de l’obra pavimentació del camí de S ant Antoni, 1a fase. El 
Sr. Alcalde informa que l’obra “ pavimentació del camí de Sant Antoni”, ja es 
pot  adjudicar  com un contracte menor, al ser l’import de l’obra inferior als 
50.000 €. S’ha demanat pressupost a l’empresa Àrids Romà SAU, ja que també 
van asfaltar el camí del Coll de Bovera. 
Una vegada examinada la proposta s’acorda per unanimitat de tots els 
assistents: 
Primer.  Adjudicar com a contracte menor l’obra “pavimentació del camí de Sant 
Antoni” a l’empresa Àrids Romà SAU, per un import de vint-i-cinc mil vint-i-set 
euros amb vuitanta cèntims. 



Segon.  Facultar a l’alcalde-president per signar la documentació que sigui 
necessària per a dura terme el present acord. 
 
7. 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. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Granadella i el Consell Comarcal de 
les Garrigues, per a la posada en funcionament del Servei d’Atenció 
Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural de els Gar rigues al municipi de la 
Granadella. Atès tot l’exposat i examinada la proposta de conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de 
la Granadella i el Consell Comarcal de les Garrigues, per a la posada en 
funcionament del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural de els 
Garrigues al municipi de la Granadella. 
 S’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, l’Ajuntament de la Granadella i el Consell Comarcal de les 
Garrigues, per a la posada en funcionament del Servei d’Atenció Integral a la 
gent gran en l’Àmbit Rural de els Garrigues al municipi de la Granadella. 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues i al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
Tercer.  Facultar a l’alcalde-president per signar la documentació que sigui 
necessària per a dura terme el present acord. 
 
B. Aprovació del conveni de col·laboració per a la utilització dels serveis 
del Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran de les Garrigues. Atès 
tot l’exposat i examinada la proposta de conveni de col·laboració per a la 
utilització dels serveis del Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran de les 
Garrigues. 
S’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració per a la utilització dels serveis del 
Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran de les Garrigues. 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues. 
Tercer.  Facultar a l’alcalde-president per signar la documentació que sigui 
necessària per a dura terme el present acord. 
 
8. Precs i Preguntes. La regidora Marta Sentís diu que ha parlat amb la Rosa 
Maria de Pesillà per si es vol anar a veure el partit de Rugby a l’estadi de 
Montjuïc, el dia 9 d’abril. 
 
El sr. alcalde explica que la Comunitat de Regants han demanat que se’ls llogui 
les dependències municipals que s’estan fent al carrer vall d’en Roher, fins que 



disposin de la nova seu, ja que les oficines que ocupen ara no esta nen 
condicions. 
 
A continuació explica que va anar a carreteres per la C-242, ja que no estem 
d’acord amb el traçat que ens van plantejar, i el Sr. Benet també està d’acord i 
ja li va ensenyar el traçat que ara plantegen, que creu més correcte. 
 
També diu que el va telefonar el sr. Fernando Llauradó, per dir-li que Repsol 
vol tancar la gasolinera, ja que s’hi ha de fer diverses reformes i és deficitària, i 
després es va reunir amb el responsable de Repsol a Catalunya per tal de 
parlar-ne, i es va acordar fer una carta al director de Repsol, sr. Brufau, 
demanant-li que no es tanqui la gasolinera, i en funció de la resposta s’haurà 
de veure quin és el següent pas a fer. 
 
El sr. alcalde informa que es va reunir amb el president de la Cooperativa pel 
tema del museu, en principi el Consell Comarcal havia de fer un projecte 
d’aquest museu, però ara el president del Consell li ha dit, que creu més adient 
fer un projecte d’espais museístics a nivell comarcal. 
 
També va parlar amb el president del Consell del centre de gent gran, el 
Departament d’Acció Social es va comprometre per escrit a donar un ajut de 
150.000 € per a l’equipament del centre, però fa uns dies va arribar un escrit al 
Consell dient que l’ajut compromès s’havia de rebre mitjançant  el conveni  de 
les caixes d’estalvi, però que aquest encara no s’ha signat i per ara no arribarà 
l’ajut, i que potser s’haurà de recórrer a l’endeutament. 
 
El sr. alcalde informa que han arribat els pressupostos per al recuperació del 
refugi de la Guerra Civil, el de l’estudi geològic i el de la museïtzació. 
 
També informa que el dia 2 de febrer anirà  juntament amb el secretari a 
Madrid a la jornada que organitza l’Associació Nacional de Municipis amb 
Energies Renovables. 
 
A continuació explica que es va reunir amb una tècnica de la Comissió 
Territorial d’Assistència Social Penitenciaria de Lleida, qui li va presentar el 
programa de treballs en benefici de la comunitat, ja que un veí de la població 
ha estat condemnat a aquests serveis, i és interessant que puguin prestar 
aquests serveis allí on resideixen, van acordar que començaria dia 7 de febrer, 
i farà 3 hores diàries de dilluns a divendres fins a l’octubre. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i trenta minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari        l’alcalde 
 


