
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-tres de 
desembre 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: 
 
Endesa, llum octubre-novembre 2942,54 € 
S. Jové Jové, despeses eleccions i recepció 50 i 65 anys 203,20 € 
J. Ll. Farran, manteniment C.Cívic i material Av. Dr. Vives 1445,67 € 
Corp. Al. Guissona, material neteja i llar infants 90,51 € 
Tra-Res, SAU, compactació de camins 206,50 € 
Desp. Simeó Miquel, assistència a reunió 88,50 € 
Inmag, instal·lació fotocopiadora i material escola 235,94 € 
Faura-Casas, 40 % informe econòmico-financer 2.784,80 € 
Carrefour, lots de Nadal 174,77 € 
Gros Mercat, lots de Nadal 677,83 € 
CEL, comptabilitat 2010 i fitxers 3.355,92 € 
Com. Regants, consum i manteniment 135,71 € 
Movistar, consum novembre 272,20 € 
A. Fontova, placa homenatge biblitecària 62,00 € 
Nayar Systems, línia ascensor 10,62 € 
Mancomunitat Aigües, octubre 3.523,01 € 
Mancomunitat Aigües, novembre 4.520,50 € 



Impremta Comercial, material oficina 68,84 € 
Sereca Bio, recollida tripa escorxador 129,82 € 
Limpiezas Pirineo, novembre 258,46 € 
LLACSA, lloguer terreny rentador 198,00 € 
Som Garrigues, novembre 18,78 € 
BNP Paribas, leasing fotocopiadora 103,25 € 
Bravo SL, reparació rentador 244,26 € 
Miró SL, convector classe de música C. Cívic 39,99 € 
Sp.activa, mútua desembre 113,41 € 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.  
 

- Decret 43/2011 d’innecessarietat  de la tramitació de la llicència de 
primera ocupació de la estació depuradora d’aigües residuals. 

- Decret 44/2011 de llicència d’obres a Xavier López Martí, per canviar la 
banyera i l’arranjament del balcó de l’immoble situat al carrer Sunyer, 
número 19 primer. 

 
5. Acceptació de la subvenció per a la contractació  d’un Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament local.  El sr. alcalde explica que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ens ha concedit un ajut per la contractació d’un Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, per import de 27.045,55 €, i que ara cal 
acceptar aquesta subvenció 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació, 
 
Primer.  Acceptar l’ajut de 27.045,55 €, concedit pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per a la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
6. Procediment de contractació d’una persona en règ im laboral per al 
servei de biblioteca.  El sr. alcalde explica que per tal de tornar a obrir la 
biblioteca i seguint les instruccions del Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura a Lleida, ara és necessari contractar una persona que pugui realitzar 
el treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca correctament, cal que sigui una 
persona que tingui la titulació de batxillerat o formació de segon grau o 
equivalent i que disposi del nivell C de llengua catalana. 
També explica que el lloc de treball no està creat dins la plantilla del personal 
de l’Ajuntament, i per això cal crear el lloc de treball de tècnic auxiliar de 
biblioteca. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació, 
 
Primer.  Crear el lloc de treball de tècnic auxiliar de biblioteca en règim laboral 
dins de la plantilla de l’Ajuntament. 
Segon.  Publicar al tauler d’anuncis i mitjançant pregons de l’oferta laboral. 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a 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. Delimitació de la línia de terme entre Bellaguar da i la Granadella. El sr. 
alcalde explica que el contenciós presentat per l’Ajuntament de Bellaguarda 
contra la Resolució del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, GAP/629/2009, de 4 de març, relativa a la delimitació entre les 
municipis de la Granadella i Bellaguarda, es troba arxivat provisionalment des 
del dia 13 de gener de 2011, i recorda que es acordar fer un parèntesi en el 
contenciós a proposat de l’Ajuntament de Bellaguarda per tal d’arribar a un 
acord extrajudicial, però no hi ha hagut cap més notícia sobre el tema, i que 
consultat amb els tècnics del departament, aquests diuen que en aquests 
moments l’única línia vàlida és la dictada pel departament i publicada al DOGC 
en data 16 de març de 2009, i que l’Ajuntament de la Granadella pot demanar 
la inscripció de la mateixa al cadastre. 
També han dit que com que el contenciós està arxivat, encara que sigui de 
forma provisional, la Generalitat procedirà a tancar l’expedient de la delimitació 
de terme d’acord amb la resolució dictada a la Comissió de delimitació que es 
realitzarà al mes de març, tot i que si algun Ajuntament ho desitja es podrà 
reactivar el contenciós o iniciar-ne un de nou. 
El sr. alcalde explica que la delimitació és important en aquests moments, ja 
que en cas de construir-se el parc eòlic “Auliver”, hi ha unes torres que en 
funció de la línia utilitzada corresponen a un Ajuntament o a un altre, a més a 
més en cas de donar-se un permís d’obres sobre aquestes torres, seria un acte 
probatori d’utilització i extensió del terme municipal, i per això creu important 
resoldre aquest tema com més aviat millot. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació, 
 
Primer. Demanar al Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya el tancament de l’expedient de delimitació de 
terme entre la Granadella i Bellaguarda. 
Segon.  Realitzar la inscripció de la línia de terme resultant de la Resolució 
GAP/629/2009, de 4 de març, relativa a la delimitació entre les municipis de la 
Granadella i Bellaguarda, a la Gerència Territorial del Cadastre a Lleida. 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar els 
documents que siguin necessaris per dur a terme el present acord. 
 
8. Precs i Preguntes . El sr. alcalde explica que la Sra. Roser Masip, ha 
treballat prop de 40 anys com a bibliotecària, i ara amb motiu de la 
reorganització de la biblioteca i per motius d’edat ja no pot continuar la feina, 
encara que tingui la voluntat de fer-ho, i avui durant la recepció de Nadal se li 
retrà un petit homenatge i se li regalarà una placa, més endavant la 
responsable de biblioteques de Lleida es reunirà amb ella per col·laborar com a 
dinamitzadora de la biblioteca. 



 El sr. alcalde informa en relació a la contractació d’un Agent d’Ocupació, que 
quan es va presentar el projecte i sol·licitar l’ajut, ja es va notificar al SOC el 
perfil de la persona que es buscava com Agent, i que aquesta persona ja ha 
estat seleccionada però que no vol dir el nom fins la setmana que ve, ja que ara 
està treballant en un altre lloc, i no li voldria crear cap problema, finalitza el 
contracte el proper dia 27 i el dia 29 vindrà a l’Ajuntament i el presentarà als 
regidors. 
A continuació el sr. alcalde informa que l’Agència de Protecció de la Salut ha 
acordat la suspensió cautelar de l’activitat d’escorxador d’oví i cabrum de 
l’escorxador municipal fins que s’esmenin les deficiències higièniques i 
sanitàries detectades, ja s’han demanat pressupostos per tal de realitzar les 
obres necessàries i poder aixecar aquesta suspensió. 
 
 El sr. alcalde explica que va venir el Sr. Jordi Pizarro, qui va ser el coordinador 
de la celebració del 125é aniversari del naixement de l’Emili Pujol, celebrat 
recentment, i proposà fundar a la Granadella un festival de música memorial 
Emili Pujol, però implicant a totes les Garrigues,i diu que caldrà estudiar-ho. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que caldria parlar amb la Diputació de Lleida, ja 
que el llegat de l’Emili Pujol, està dipositat a l’IEI, i potser es podria aconseguir 
una subvenció si el projecte es tira endavant. 
 
El sr. alcalde informa que la teulada del Casino està en molt mal estat i s’han 
demanat pressupostos per tal d’arranjar-la i que ho farà l’empresa GMV de 
Torres de Segre. 
 
A continuació diu que el cel obert de l’Ajuntament té filtracions cap a les 
oficines del Departament d’Agricultura i que per arranjar-ho es podria enrajolar 
el cel obert i ampliar  l’arxiu fins allí on s’acaba el terrat del pis superior, i 
s’acorda que es realitzi una memòria valorada per tal de demanar pressupostos 
a les empreses constructores. 
 
Tot seguit explica que un representant de l’empresa Proseñal va venir per tal 
de fer un estudi per instal·lar bandes rugoses i senyals lluminoses de limitació 
de velocitat i d’altres senyals que faltin a dins el poble, i que en breu 
presentaran el pressupost. 
 
El sr. alcalde informa que els bombers li han dit que les ràcords que hi ha a les 
sortides d’aigua, no són de la mida que s’utilitza actualment, i que ells ja tenen 
un adaptador, però si haguessin de venir bombers de fora no podrien connectar 
les mànegues ja que no tenen aquests adaptadors, i que cal canviar aquests 
ràcords per uns d’adequats. 
 
A continuació informa que es preveuen més retallades en les hores del servei 
d’ambulància, i que des del servei s’ha demanat que l’Ajuntament faci força per 
a que aquestes retallades no afectin al servei d’ambulància del CAP de la 
Granadella. 
 
Tot seguit explica que hi ha queixes de veïns per les olors, la brossa i les 
gossos que hi ha en un corral d’una casa del carrer Major, i que s’ha parlat amb 



els propietaris per tal de netejar-lo, i donat facilitats per tal de l’Ajuntament, però 
no han donat cap resposta i que ara es parlarà amb el Departament de Sanitat 
per tal que emetin informe i així l’Ajuntament pugui actuar. 
 
Finalment en sr. alcalde ensenya el nou pressupost del mobiliari de la biblioteca 
i del viver d’empreses. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i trenta-cinc minuts, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com 
a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 


