
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-set de febrer 
de dos mil dotze.   
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: 
 

Movistar, consum gener 369,40 € 
Jaume Arbonés, treballs centre Cívic 4.144,07 € 
Josep M. Navàs, treballs escorxador 3.042,39 € 
Profergan, material escorxador 589,18 € 
Salomé Jové, recepció jornada memorial 141,05 € 
Despatx Simeó Miquel, 3r tr. 2011 i treballs associacions 1.413,96 € 
Endesa,  consums gener-febrer 2.567,43 € 
As. Nacional Municipis eòlics, quota 2012 780,00 € 
Faura Casas,  60% treballs estudi econòmic-financer 4.177,20 € 
Distr. Bàsica, materials llar d’infants 20,48 € 
Nayar Systems, línia telèfon ascensor C.Cívic 10,62 € 
Llauradó Central de Serveis, lloguer terreny rentador 194,00 € 
Gasóleos García, gas-oil Centre Cívic 817,07 € 
Impremta Comercial, sobres Ajuntament 69,62 € 
Xavier Crespo, material magatzem i escorxador 859,46 € 
Som Garrigues, subscripció mensual 18,78 € 
Ferret. A. Soler, taula oficina i recanvi remolc 101,42 € 



BNP Paribas, renting fotocopiadora 88,50 € 
SP.Activa, mútua treballadors 131,14 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escoles 265,69 € 
Ilerda Serveis, material neteja 225,05 € 
Sist. Digitales de Catalunya, còpies fins al 8-02-12 153,57 € 
Agroindustrial Catalana, pintura i botelles oli regal 182,00 € 
Ent. Aut. Diari Oficial, publicacions DOGC 152,10 € 
 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. Es dóna compte al Ple dels 
següents decrets d’alcaldia, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 47/2011 d’ampliació de llicència d’obres a Agroindustrial Catalana 
SCCL, per arranjar la botiga i l’accés a l’immoble situat la plaça Joan 
Perucho número 4. 

- Decret 4/2012 de comunicació de la modificació parcial de les normes de 
planejament urbanístic del municipi. 

- Decret 5/2012 de sol·licitud de l’alta d’un Punt d’Informació Juvenil a 
l’Agència Catalana de Joventut. 

- Decret 6/2012 de llicència d’obres a Josep castelló Martí per ampliar el 
passadís i suprimir un envà entre dues dependències de l’habitatge a 
l’immoble situat al carrer Nou, número 8. 

- Decret 7/2012 de llicència d’obres a Sílvia Jové Mora, per arranjar part 
de la façana de l’immoble situat a la plaça Vicenç Blanch, número 5. 

- Decret 8/2012 de llicència d’obres a Mercè Solsona Vidal, per substituir 
la coberta existent de l’immoble situat al carrer Emili Pujol, número 18. 

 
5. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercic i de l’any 2012 . El Sr. 
Alcalde dóna compte de les necessitats municipals per a l’exercici del 2012, 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 
2012 en els termes que expressa el següent resum per Capítols: 
 
Pressupost de Despeses.   
A) Operacions corrents.   
Cap. 1r. Remuneracions de personal ................ ........ 214.105 
Cap. 2n. Compra de bens corrents i serveis ........ .... 293.700 
Cap. 3r. Interessos ............................... ....................... 1.200 
Cap. 4rt. Transferències corrents ................. ............. 21.720 
B) Operacions de Capital   
Cap. 6è. Inversions reals ......................... ................... 379.855 
Cap. 7è. Transferències de Capital ................ ........... 15.000 
Cap. 9è. Variació de passius financers ............ ......... 24.500 
 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ...................................... 950.080 



 
Pressupost d’Ingressos.  
A) Operacions corrents.  
Cap. 1r. Impostos Directes ........................ ................. 195.500 
Cap. 2n. Impostos ................................. ...................... 55.000 
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos ................. .............. 186.680 
Cap. 4rt. Transferències corrents ................. ............. 290.350 
Cap. 5è. Ingressos patrimonials ................... ............. 15.150 
B) Operacions de Capital   
Cap. 7è. Transferències de capital ................ ............ 57.400 
C) Passius Financers 
Cap. 9é. Préstecs ................................. .......................                                    

 
150.000 

 
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS. .................................     950.080 
 
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 2012 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. Annex al Conveni marc de cooperació entre el Con sell Comarcal i els 
ajuntaments de la comarca i annex al Conveni per a la prestació del servei 
d’assessorament i d’assistència tècnica i jurídica.   El sr. alcalde informa 
que el Ple del Consell Comarcal, de dia 26 de gener de 2012, va aprovar 
l’annex al Conveni per a la prestació del servei d’assessorament i d’assistència 
tècnica i jurídica i l’annex al Conveni marc de cooperació entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la prestació dels serveis de 
recollida de residus sòlids urbans, el transport dels residus als abocadors 
comarcals i la gestió dels residus, així com l’Ordenança fiscal número 3 
reguladora del preu públic dels serveis d’assistència tècnica. 
 
Pel que fa a l’aprovació de  l’ordenança fiscal número 3 reguladora del preu 
públic dels serveis d’assistència tècnica, el sr. alcalde proposa presentar 
al·legacions en base a: 
 
Que en l’esmentada ordenança existeix un preu que grava els informes emesos 
per la ponència  ambiental del consell Comarcal. L’emissió d’aquest informe ha 
d’estar gravat per taxa, ja que l’emissió del mateix no és de sol·licitud o 
recepció voluntària per part dels ajuntaments, sinó que la seva emissió ve 
imposada per una disposició legal, en concret per la llei 20/2009, i a més 
l’emissió d’aquest informe no pot ser emès pel sector privat, sinó únicament per 
la ponència ambiental del Consell Comarcal.  

A més a més, el preu públic mai es podria repercutir a l’ajuntament atès que de 
conformitat a l’article 43 del RDL 2/2004 l’obligat al pagament del preu públic és 
el que es beneficia dels serveis, i està clar, que en aquest cas és el particular i 
no pas l’ajuntament.  



Atès que no consta que l’actual Consell Comarcal hagi redactat i aprovat un 
programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les 
obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; 
els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i 
la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.  
 
La manca d’aquest document es condició necessària per a que el Consell pugui 
aprovar l’ordenança esmentada, així com qualsevol altra norma reguladora dels 
preus a exaccionar per la prestació de serveis, ja que, en cas contrari es 
genera una situació d’inseguretat jurídica als ajuntaments que deriva de la 
impossibilitat que tenen de fer les seves previsions pressupostàries, pel que fa 
a serveis municipals la prestació dels quals es fa per la via de la cooperació 
interadministrativa amb els consells comarcals, com són la emissió de informes 
tècnics en els expedients de llicències d’obres, expedients de disciplina 
urbanística  etc.  
 
Atès que el pagament de les quantitats derivades de l’aplicació de l’ordenança 
en qüestió suposa un encariment dels serveis municipals, que fan que la seva 
prestació sigui complexa, i es desvirtua  la finalitat principal del Consell 
Comarcal, que és la de l’Assistència i cooperació als Municipis, ja que  la 
prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, i la 
Cooperació econòmica en la realització de les obres, els serveis o les activitats 
dels municipis, es converteix en una afirmació purament formal i que amb 
aquestes mesures es impossible de que es materialitzi.  
 
Atès que el contingut de l’ordenança preveu el pagament de quilometratge dels 
tècnics als diferents municipis, el que suposa un cost afegit pels municipis més 
allunyats de la seu del Consell Comarcal i una discriminació en funció de la 
distància quan el servei hauria de tenir un cost igual per a tothom. 
 
Pel que fa a l’aprovació de l’annex al Conveni marc de cooperació entre el 
Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a la prestació dels 
serveis de recollida de residus sòlids urbans, el transport dels residus als 
abocadors comarcals i la gestió dels residus, el sr. alcalde proposa sol·licitar 
l’anul·lació de l’acord, atès que la modificació de la clàusula sisena del Conveni 
no és ajustada a dret ja que la revisió de preus no s’acorda de conformitat amb 
la fórmula polinòmica de l’annex 2 del Conveni Marc i que les obres efectuades 
en el mur s’han de finançar amb els recursos propis, i en tot cas, també es 
poden finançar mitjançant l’aplicació de contribucions especials. 
 
Pel que fa l’aprovació de l’annex al Conveni per la prestació del servei 
d’assessorament i d’assistència tècnica i jurídica, el sr. alcalde proposa 
sol·licitar l’anul·lació de l’acord, atès que a l’hora de fixar aquesta quantitat via 
conveni, s’està utilitzant la via prevista a l’art 41 del DL 4/2003 que aprova el 
Text Refós de la llei d’organització comarcal, sense que s’hagi efectuat la 
consulta prèvia als ajuntaments i sense guardar el degut respecte al principi de 
proporcionalitat pel que fa a l'aprofitament dels serveis prestats per la comarca, 
ja que, la quantitat de 5 euros per habitant s’exigeix amb independència de que 
un municipi pugui no estar interessats en la totalitat dels serveis prestats per 
l’oficina tècnica. 



 
Atès que no consta que l’actual Consell Comarcal hagi redactat i aprovat un 
programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les 
obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; 
els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i 
la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. La manca 
d’aquest document es condició necessària per que el Consell pugui aprovar el 
conveni esmentat, així com qualsevol altra norma reguladora dels preus a 
exaccionar per la prestació de serveis, ja que, en cas contrari, es genera una 
situació d’ inseguretat jurídica als ajuntaments que deriva de la impossibilitat 
que tenen de fer les seves previsions pressupostàries, pel que fa a serveis 
municipals la prestació dels quals es fa per la via de la cooperació 
interadministrativa amb els consells comarcals, com són la emissió de informes 
tècnics en els expedients de llicències d’obres, expedients de disciplina 
urbanística etc.  
 
Atès que el pagament de la quantitat esmentada suposa un encariment dels 
serveis municipals, que fan que la seva prestació sigui complexa, i es desvirtua 
la finalitat principal del Consell Comarcal, que és la de l’Assistència i 
cooperació als Municipis , ja que la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, i la Cooperació econòmica en la realització de les 
obres, els serveis o les activitats dels municipis, es converteix en una afirmació 
purament formal , que amb aquestes mesures és impossible de que es 
materialitzi.  
 
vist que el contingut de l’ordenança preveu el pagament de quilometratge dels 
tècnics als diferents municipis, el que suposa un cost afegit pels municipis més 
allunyats de la seu del Consell Comarcal i una discriminació en funció de la 
distància quan el servei hauria de tenir un cost igual per a tothom. 
 
Atès tot l’exposat el sr. alcalde sotmet a votació les propostes, i el grup de 
Convergència i Unió manifesta que s’absté de la votació per què desconeixen 
totalment les al·legacions que es presenten al Ple. 
 
S’acorda per 4 vots a favor i 3 abstencions: 
 
Primer. Presentar al·legacions a l’aprovació de de  l’ordenança fiscal número 3 
reguladora del preu públic dels serveis d’assistència tècnica. 
Segon.  Sol·licitar l’anul·lació de l’acord d’aprovació de l’annex al Conveni marc 
de cooperació entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca per a 
la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, el transport dels 
residus als abocadors comarcals i la gestió dels residus. 
Tercer.  Sol·licitar l’anul·lació de l’acord d’aprovació de  l’annex al Conveni per 
la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica i jurídica 
Quart.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària 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. Anul·lació de l’Adjudicació del contracte d’obre s “Llar d’Infants 
Municipal de la Granadella”. Atès que en data 25 de juliol de 2011, 
l’Ajuntament de la Granadella, va adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS NOVEX, SL, el contracte d’obres “Llar d’Infants Municipal de la 
Granadella”. 
 
Atès que en data 8 de febrer de 2012, mitjançant burofax, es va requerir a 
l’esmentada empresa per tal que, en un termini de 10 dies, presentés la 
documentació oportuna per tal de poder formalitzar el contracte, documentació 
de constitució de la garantia per import de 8.647,70 €, certificats originals 
conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, i la declaració responsable de no incórrer en prohibicions de 
contractar amb una administració pública. 
 
Atès que el burofax, fou degudament entregat en dia 14 de febrer de 2012. 
 
Atès que transcorreguts el termini de  10 dies, l’empresa no ha presentat la 
documentació exigida. 
 
Atès el que preveuen els articles 49, 50 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector públic. 
 
Atès tot l’exposat s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Anul·lar l’adjudicació del contracte d’obres “Llar d’Infants Municipal de 
la Granadella”, realitzat el dia 25 de juliol de 2011 a l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, SL, per no haver aportat la 
documentació necessària per formalitzar el contracte. 
 
Segon.  Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, 
SL, la garantia provisional constituïda per participar en el procediment. 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS NOVEX, SL. 
 
Quart. Facultar al sr. alcalde, Carlos Gibert Bernaus, per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
B. Sol·licitud de l’ajut FEDER, eix 1.  El sr. alcalde explica que per tal de dur a 
terme el projecte “Centre d’Empreses Innovadores Garrigues Altes”, que 
preveu la instal·lació d’un viver d’empreses  a la part superior del Centre Cívic, 
és necessari sol·licitar un ajut, i proposa sol·licitar la subvenció al programa 
FEDER, eix 1. 
 



L’import del projecte serà de 487.857 euros i la subvenció sol·licitada de 
363.642 euros, l’Ajuntament aportarà el 25% del cost del projecte per import de 
121.214 euros. 
 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Sol·licitar un ajut al programa FEDER, eix 1, per la realització del 
projecte “Centre d’Empreses Innovadores Garrigues Altes”. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
8. Precs i Preguntes.  
 
El sr. Alcalde explica que ja ha acabat el procés de selecció de la persona que 
realitzarà el servei de biblioteca, així com també atendrà el punt d’informació 
juvenil, en aquesta selecció hi ha intervingut personal de l’Oficina Jove de les 
Garrigues, l’Agent d’Ocupació de l’Ajuntament i el servei de biblioteques de 
Lleida. 
 
La persona seleccionada ha estat la Sra. Ester pons Esquerda per ser la millor 
qualificada i començarà a treballar a mitja jornada a partir de dia 1 de març, i 
rebrà formació del servei de biblioteques de Lleida. 
 
El sr. alcalde informa que ja va comunicar al Consell Comarcal  que 
l’Ajuntament no es pot fer càrrec de la determinació de la legionel·la al Centre 
de Serveis Integrals per a la Gent Gran. 
 
A continuació diu que l’empresa Excom, ja està instal·lant a l’Ajuntament el 
servei WIMAX, que inclourà Internet i telefonia, a tots els edificis municipals i 
que en breu es farà una reunió amb els alcaldes dels municipis limítrofs per si 
els pot interessar, també es farà aviat una reunió per explicar-ho als veïns. 
 
També diu que els veïns que s’ho instal·lin necessitaran una antena receptora i 
que es podria mirar de finançar-ne una part del cost de la mateixa, el regidor 
Pere Miquel Guiu, diu que potser no es pot finançar ja que algun altre veí que 
contracti amb una altra empresa també podria demanar el finançament a 
l’Ajuntament, el sr. alcalde respon que sòl es farà si és correcte aquest 
finançament. 
 
Tot seguit el sr. alcalde informa que s’han demanat pressupostos per comprar 
ordinadors per equipar la biblioteca, i que potser seran portàtils ja que així en 
cas que es vulgui fer un curs en un altre lloc és més pràctic, i és pot utilitzar 
com a aula mòbil. 
 
El sr. alcalde explica que una empresa ha ofert la possibilitat d’instal·lar 
desfibril·ladors en llocs públics del municipi, el tinent d’alcalde que aquest 
servei també l’ofereix l’empresa d’ambulàncies que gestiona l’ambulància del 
poble i que creu que és un empresa més solvent. 
 



El regidor David Pouget diu que ell s’informarà sobre aquesta empresa i si és o 
no obligatori la instal·lació d’aquest desfibril·ladors.  
 
La regidora Marta Sentís explica que va anar a una reunió al Consell Comarcal, 
pel tema del Garrigues Guitar Festival que promou el Sr. Jordi Pizarro, aquest 
representa una sèrie de músics de corda polzada, i en base això proposava 
organitzar concerts als diferents municipis de les Garrigues, però com que el 
Consell Comarcal no pot finançar aquestes actuacions, es va proposar enviar 
un escrit als diferents Ajuntaments oferint aquests músics per les actuacions 
que aquests Ajuntaments tinguin previstes durant l’any. 
 
El sr. alcalde explica que va anar al Departament de Cultura per tal de tractar el 
tema de l’Anella Cultural, això permetria l’emissió en directe d’espectacles 
culturals com per exemple del Liceu, la Llotja o d’altres entitats adherides a 
questa Anella Cultural,  això seria possible per que al Centre Cívic hi ha dos 
sales que tenen tots els requisits, el requisit per poder adherir-nos a l’Anella es 
programar 4 actuacions anuals. 
 
A continuació diu que el Departament de Cultura ja ha realitzat tot el projecte 
per declarar l’església Bé Cultural d’Interès Nacional, aquest projecte preveu 
l’afectació de totes les cases de la plaça i això suposa que quan demanin un 
permís d’obres, aquest vindrà condicionat per un informe previ del Departament 
de Cultura,i proposa fer un primera reunió amb el mossèn i la junta de la 
parròquia i després una amb els veïns afectat per tal d’explicar el projecte. 
 
La regidora Marta Masip explica que el cap de setmana del 21 i 22 d’abril ha 
convidat als de Pesillà a venir al poble, aprofitant que el dia 21 és fa la festa 
dels tres tombs i la festa del client a la Cooperativa, i que el dia 22 és fa la 
cursa de l’oli en BTT i la celebració de St. Jordi i que fins hi tot  l’Iu de Pesillà 
serà el convidat a fer la xerrada de St. Jordi, sobre la història de Catalunya, 
també s’aprofitarà aquest dia per inaugurar la biblioteca del Centre Cívic. 
 
El tinent d’alcalde diu que aquell diumenge també es farà una ruta en carros de 
9,5 km per a la gent del poble que hi vulgui anar, aprofitant que els que hauran 
vingut pels tres tombs s’hauran quedat al poble. 
 
La regidora Marta Sentís explica que el Thierry, representat de l’associació de 
l’agermanament entre Pesillà i Tramonti (Itàlia) i la Granadella ha porposat que 
representatns de l’Ajuntament els acompanyin al viatge que faran a Tramonti 
els dies 17,18,19 i 20 de maig, i s’acorda que hi vagin alguns membres de 
l’Ajuntament. 
 
La regidora Adelina Freixinet informa que va trobar uns veïns que li van 
demanar si l’Ajuntament podia fer res per tal d’aconseguir una millor cobertura 
de la TDT, el regidor Pere Miquel Guiu diu que hi ha zones de la Granadella 
que són difícils per fer-hi arribar bona cobertura. 
 
A continuació la regidora Adelina Freixinet en relació a l’escrit del Consell 
Comarcal, preguntant si el nostre municipi està interessat en organitzar la 
propera Mostra Cultural, diu que cal recordar que quan es va crear la Mostra, la 



idea era que passés per tots els pobles de les Garrigues, i que encara hi ha 
pobles que no l’han acollit. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu explica que ha comprovat els reguladors de fluxe 
de l’enllumenat públic i que creu que no funcionen, però per saber-ho 
exactament caldria mirar a la sortida de la llum amb un amperímetre, i pel que 
fa als focus que il·luminen el campanar, com que no hi arriba tensió no s’hi pot 
instal·lar un rellotge astronòmic, caldria instal·lar un rellotge i programar-lo, 
aquesta també és l’opció més barata. 
El regidor David Pouget diu que creu que el la incorporació a la carretera des 
de la bàscula, hi caldria fer alguna actuació, ja que no hi ha visibilitat, el sr. 
alcalde diu que hi ha prevista una banda rugosa, el regidor Pere Miquel Guiu 
diu que  aquell carrer potser hauria de ser de direcció única. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 


