
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-set de març 
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. Heribert Sas Serra 
        Sr. David Pouget Guiu 
   
Secretari:  Sr. Carmelo Aran Moyà 
 
El regidor Pere Miquel Guiu Vidal, ha excusat la presència al 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: 
 

B. Martí Barrull, bassa del Coll 742,22 € 
B. Martí Barrull, camí de St. Antoni 2.881,56 € 
J.M. Navàs Miralles, treballs C. Cívic 2.961,80 € 
Salomé Jové, neteja C. Cívic 120,00 € 
J.Ll. Farran, manteniment C.Cívic i treballs tractor 390,00 € 
X. Crespo, materials  355,12 € 
Sp.activa, mútua març 146,17 € 
Mancomunitat Aigües, febrer 5.217,72 € 
Mancomunitat Aigües, gener 4.387,87 € 
Info System, ordinador portàtil 796,12 € 
Serman Port, arranjar porta C.Cívic carrer Sunyer 140,92 € 
Serman Port, 50% a compte treballs portes C.Cívic 699,59 € 
Bellmunt, arbres camí de St. Antoni 901,80 € 
Limpiezas Pirineo, neteja escola febrer 265,69 € 
Grup Comm, pissarra digital escola 2.920,50 € 
Ferret. A. Soler, material escorxador i magatzem 788,39 € 



Nayar System, línia telèfon ascensor 10,62 € 
Distribuïdora bàsica, material llar d’infnats 4,37 € 
Som Garrigues, subscripció 18,78 € 
Llauradó Central de Servicios, lloguer terreny rentador 194,00 € 
Sorera, anàlisi aigua 1.357, 00 € 
Gasóleos García, gas oil escola i C. Cívic 2.162,19 € 
Mercè Masip, materials i ports potassa 603,76 € 
BNP paribas, leasing fotocopiadora 88,50 € 
Fusteria Sas,  treballs C. Cívic, escorxador i Local jovent 1.411,28 € 
Agroindustrial Catalana, adob i material magatzem 156,03 € 
Sistemas Digitales, còpies febrer 67,26 € 
Inmag, materials escorxador i St. Antoni 15,14 € 
Movistar, consum febrer 414,71 € 
Endesa, consums 20-01 a 24-02 i 24-02 a 20-03 3.362,92 € 
Gabinet Casas, assessorament laboral, febrer i març 228,44 € 

 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. Es dóna compte al Ple dels 
següents decrets d’alcaldia, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 9/2012 de llicència d’obres a Lorenza Blázquez Blazquez, per 
l’arranjament de la façana de l’immoble situat al carrer Marina, núm.45 

- Decret 10/2012 de llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, per 
la modificació de la ubicació de 6 suports de fusta. 

- Decret 11/2012 de llicència d’obres a Endesa Distribución eléctrica, per 
la instal·lació d’un nou suport per donar un nou subministrament.  

- Decret 12/2012 de pròrroga de la llicència d’obres a l’empresa 
Pronaporc per la construcció d’una explotació porcina d’engreix. 

- Decret 13/2012 de concessió de llicència a Manel Prats Franch per a la 
tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 14/2012 d’adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes. 

 
5. Donar compte de la relació certificada de les ob ligacions pendents de 
pagament d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2012.  Es llegeix la relació de 
factures pendents en data 31 de desembre de 2011, que han estat 
comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord al que 
estableix el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
les obligacions d’informació i els procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
 
Totes les factures per un import total de 201.101,71 €, corresponen al 
proveïdor Retamal, Obras y Construcciones SL, amb NIF B25380676 i són les 
següents: 

- Factura C120 per import de 61.166,32 € 
- Factura C159 per import de 118.376,88 € 
- Factura C182 per import de 5.390,41 € 
- Factura C183 per import de 2.950,00 € 
- Factura C236 per import de 305,90 € 
- Factura C237 per import de 12.912,00 € 



 
6. Adjudicació de l’obra “construcció de la llar d’ infants municipal” . 
Abans de procedir a l’adjudicació de l’obra el tinent d’alcalde fa la reflexió que 
la licitació de l’obra es va començar fa més d’un any, i ara arribat el moment de 
la licitació ens trobem que cal fer-la per al curs que ve, quan hi ha una previsió 
de 3 alumnes, i que potser no s’hauria de construir però que anul·lar 
l’adjudicació, suposaria haver d’indemnitzar a les empreses presentades a la 
licitació per les despeses de redacció de la documentació necessària, també 
diu que això seria una suma important de diners tenint en compte que es van 
presentar més de 30 empreses, i que és millor adjudicar l’obra i destinar 
aquests diners a la construcció de la llar d’infants. 
 
La regidora Adelina Freixinet diu que el es va decidir realitzar l’obra, ja que la 
llar d’infants actual passava molt just les inspeccions, i el solar on s’ha de 
construir es va poder expropiar justificant l’interès públic de l’obra. 
 
Fetes aquestes reflexions es considera necessari fer l’adjudicació: 
 
Un cop examinades totes les propostes presentades per a l’obra “ construcció 
de la llar d’infants municipal” i vist l’informe realitzat per l’arquitecte redactor del 
projecte Sr. Josep Maria Alventosa, els membres de la corporació acorden per 
unanimitat: 
 
Primer.  Adjudicar l’obra“ construcció de la llar d’infants municipal”  a l’empresa 
M i J Gruas SA amb CIF A25031576 i domicili a la Ctra. N-230, km 14,5 
d’Alguaire, per un import de cent setanta-vuit mil cent quaranta-dos euros amb 
quaranta-vuit cèntims(178.142,48€) IVA exclòs i amb el compromís 
d’acabament de les obres abans de dia 1 de setembre de 2012. 
Segon.  Comunicar el present acord a l’adjudicatari l’acord, i al Departament 
d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya. 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde-president per signar la documentació que sigui 
necessària. 
 
7. Sol·licitud de l’ajut FEDER. Eix 4, per al proje cte “Oliturisme”. El sr. 
alcalde explica que per tal de dur a terme el projecte “Oliturisme”, que preveu la 
museïtzació del molí  vell de la Cooperativa i del Convent, és necessari 
sol·licitar un ajut, i proposa sol·licitar la subvenció al programa FEDER, eix 4. 
 
L’import del projecte serà de 484.857 euros i la subvenció sol·licitada de 
363.642 euros, l’Ajuntament aportarà el 50% 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 4, per la realització del 
projecte “Oliturisme”. 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 



8. Aprovació si procedeix, de la cessió a l’Ajuntam ent de l’antic molí i de 
la sala de piques propietat d’Agroindustrial Catala na SCCL per al 
desenvolupament del Museu Centre d’Interpretació de  l’Oli. El sr. alcalde 
explica que el projecte “Oliturisme”, preveu una actuació al molí vell de la 
cooperativa, i per tal de dur-lo a terme és necessari que aquesta cedeixi 
aquesta zona de la cooperativa a l’Ajuntament, i que la cooperativa està 
interessada en el projecte, i per realitzar aquesta cessió s’ha redactat un 
conveni de cessió. 
 
El sr. alcalde dóna lectura del conveni de cessió, i informa que l’assemblea de 
la cooperativa es reuneix avui per tal d’aprovar el conveni. 
 
Atès tot l’exposat, s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Aprovar la cessió a l’Ajuntament de l’antic molí i de la sala de piques 
propietat d’Agroindustrial Catalana SCCL per al desenvolupament del Museu 
Centre d’Interpretació de l’Oli. 
Segon.  Signar el conveni entre l’Ajuntament de la Granadella i la Cooperativa 
Agroindustrial Catalana SCCL, per al desenvolupament del museu centre 
d’interpretació de l’oli dins la xarxa del MNACTEC. 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
9. Aprovació si procedeix, de la moció en contra de  la reforma laboral 
imposada pel Govern de l’Estat. El sr. alcalde davant de la reforma laboral 
aprovada pel Govern de l’Estat el sr. alcalde proposa aprovar la següent moció: 
 
MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL 
GOVERN DE L’ESTAT 
 
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves 
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures 
que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la 
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a 
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan 
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del 
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat 
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la 
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió 
social al nostre país.  
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i 
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern 
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història 
democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en 
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar 
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el 
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto 



l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que 
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense 
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en 
la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, 
amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment 
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la 
negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal 
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació 
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i 
mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit 
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral 
del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni 
tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la 
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris 
i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
Els ens locals som sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels 
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura 
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves 
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i 
viles. 
 
Es per això que l’Ajuntament de la Granadella, presenta la següent : 
 
MOCIÓ 
 
Demanem al Govern de l’Estat que: 
 
PRIMER: Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de 
la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.  
 
SEGON: Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació 
amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, 
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar 
la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la 
direcció de transformar el nostre model competitiu. 
 
TERCER: Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de 
drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població 
aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 
 
QUART: Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després 
de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.  



 
Atès tot l’exposat s’acorda per quatre vots a favor i dos abstencions: 
 
Primer. Aprovar la moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern 
de l’Estat. 
Segon.  Comunicar el present acord al Govern de l’Estat. 
 
10. Aprovació si procedeix, de la moció en defensa dels afectats per la 
contractació de “participacions preferents”, emeses  per diverses entitats 
financeres. El Sr. alcalde proposa  l’aprovació de la moció en defensa dels 
afectats per al contractació de “participacions preferents” emeses per diverses 
entitats financeres, més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a 
Catalunya, són afectades per haver adquirit les conegudes com a 
“participacions preferents”, producte financer d’alt risc ofert per diverses entitats 
financeres.  
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons 
procedents de persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense 
venciment de retorn del capital, i que en la seva remuneració, en rendiment i en 
retorn del capital inicial queden subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera 
emissora.  
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les 
entitats financeres emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a 
fons propis. Per tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi 
efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les 
“participacions preferents” entre les persones clients de diverses entitats 
financeres alleujava aquestes noves exigències dels ens reguladors esmentats, 
sense carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat a les persones 
subscriptores d’aquest producte financer.  
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o 
comptes a termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda 
cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, perdent una important seguretat per a 
la persona estalviadora o inversora.  
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi 
econòmica, moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en 
forma de “participacions preferents” han vist com ni la remuneració 
compromesa ni la recuperació del capital inicial no són satisfets per diverses 
entitats financeres. La complexitat d’aquest producte financer així com la 
particular situació econòmica d’algunes entitats financeres ha generat que 
moltes persones estalviadores no puguin recuperar en cap moment el seu 
capital inicial, trobant-se en alguns casos amb respostes que incloïen només la 
recuperació d’una part del capital invertit, perdent-ne bona part, o amb 
compromisos de retorn de fins a 10 anys.  
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només 
poden ser venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la 
venda és força complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial 
dipositat, i on generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a 
recomprar, també sovint a un preu molt menor que el capital inicial.  
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat 
duent a terme per part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar 
de forma detallada i acurada tant dels avantatges com dels inconvenients 



d’aquest tipus d’inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les 
“participacions preferents” són persones amb dificultats per comprendre moltes 
de les subtilitats de productes financers complexes com aquest. I, tal i com la 
realitat demostra, sovint diverses entitats financeres han obviat d’explicar a 
aquestes persones molts dels inconvenients que presenten les “participacions 
preferents”.  
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent 
gran, pensionista, amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que 
el fet de no rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i 
dificultats per recuperar el capital inicial, els coloca en una situació 
compromesa, difícil, i generadora d’un malestar important.  
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes 
persones, que es veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns 
productes financers dels que no han estat correctament informades ni 
assessorades, s’acorda per unanimitat dels membres de la Corporació: 
 
Primer.  Manifestar la manca d’informació en la que han incorregut en molts 
casos determinades entitats financeres en la comercialització d’aquests 
productes. 
Segon.  Comunicar als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió 
Nacional del Mercat de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de 
comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la 
correcta informació per al conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels 
seus deures.   
Tercer.  Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que 
les entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats 
per aquests productes, dels que no hagin garantit una informació adequada 
sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i 
comercialització.  
Quart.  Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones 
usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones 
afectades, i en la denúncia de les irregularitats i comeses en la fase de 
comercialització i contractació d’aquests productes financers.  
Cinquè: Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades 
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com 
a la defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.  
 
11. 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. Conveni marc d’adhesió dels ens locals.  El sr. alcalde explica que el dia 
31 de març de 2012, el Departament d’Agricultura, tancarà la Unitat de la 
Granadella. 
 
Atès que aquesta oficina disposava de registre de la Generalitat de Catalunya. 



 
Atès que l’Ajuntament de la Granadella està interessat en disposar d’oficina de 
registre, i és necessari que el Ple de l’Ajuntament acordi l’adhesió al Conveni 
Marc per tal de fer-ho. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer:  Acordar l’adhesió expressa a totes i cadascuna de les clàusules del 
Conveni Marc de 5 de juliol de 2007, publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm.4935, de 27 de juliol de 2007 i al Butlletí Oficial de l’Estat 
núm. 190 de 9 d’agost de 2007, subscrit entre l’Administració General de 
l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un 
model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Segon:  Facultar al sr. Alcalde-President, Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
12. Precs i Preguntes.  El sr. Alcalde explica que ja ha arribat la comunicació 
de l’aixecament de la suspensió cautelar de l’activitat de l’escorxador d’oví i 
cabrum. Arrel de la inspecció realitzada al novembre es va suspendre 
cautelarment l’activitat per les  deficiències detectades, i es va concedir un 
termini de 3 mesos per arranjar-les, s’han estat fent les millores necessàries i a 
finals de febrer ja es va deixar llest, després han vingut els tècnics de sanitat a 
realitzar una altra inspecció i han autoritzat l’aixecament de la suspensió. 
 
A continuació explica que per tal de realitzar un final d’obra parcial, obtenir tots 
els permisos i contractar les assegurances necessàries la Centre Cívic, s’han 
tingut de realitzar uns treballs de paleta, ja que l’enginyer va assenyalar una 
sèrie de deficiències en l’obra, s’han desplaçat elements del servei de 
minusvàlids, s’ha fet un embà i posat una porta al comptador de la llum. 
Queda pendent el desplaçar la porta de la sortida d’emergència de darrera de 
la llotja de la sala gran, ja que aquesta al obrir-se ocupa part del replà de 
l’escala d’emergència, això és un problema ja que caldria fer modificacions a la 
llotja i a la seva sortida d’emergència i s’està estudiant com fer-ho. 
 
Tot seguit informa que el proer diumenge dia 22 d’abril s’inaugurarà la nova 
biblioteca i que s’ha convidat per realitzar la inauguració a la Directora dels 
Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura, Sra. Carme Vidal, serà  
a les 12 de migdia i a la una es farà la xerrada en motiu de la diada de St. Jordi. 
 
El sr. alcalde informa que el club excursionista està fent mallots per als socis, i 
ha demanat un ajut de 1.200 €, a l’Ajuntament per finançar-los i hi posaran 
l’escut del poble. 
 
A continuació informa que uns veïns han sol·licitat utilitzar la sala gran del 
Centre cívic per celebrar-hi una boda i uns altres van sol·licitar la sala per fer-hi 
una comunió, i considera que això planteja dubtes per si passés alguna cosa, i 
quin preu caldria fer pagar i si això suposaria fer competència al restaurant de 
la població. 
 



El regidor David Pouget que aquesta boda a certa hora obriria la festa a tot el 
poble i que si ells fessin una assegurança de responsabilitat civil potser es 
podria deixar utilitzar la sala. 
 
El regidor Heribert Sas que ara per ara no es pot deixar la sala per aquests 
actes, que primer cal fer el final d’obra i establir un reglament que reguli els 
usos que poden tenir les sales. 
 
El sr. alcalde informa que arrel de la comunicació per part del Departament 
d’Agricultura del tancament de l’oficina de la Granadella, va parlar juntament 
amb altres alcaldes de la zona amb el cap de l’oficina de les Borges Blanques 
per tal d’evitar el tancament, però els va dir que era una ordre que venia des 
del departament i que ha suposat el tancament de moltes oficines que no 
estaven en les capitals de comarca, i que la Directora del Departament a 
Lleida, Sra. Cristina Bosch li va dir que no es deu tant a la despesa econòmica 
si no a un problema de gestió. Avui s’ha parlat d’una possible solució, el dia 1 
d’abril tancarà l’oficina, però que dos dies a la setmana, dimarts i dijous de 10 a 
14 hores, es farà atenció al públic amb cita prèvia, però haurà de ser en una 
oficina diferent a l’actual, s’han visitat diferents despatxos amb el cap de 
l’oficina comarcal, i han considerat més adequat el que ocupa actualment 
l’associació de dones. 
 
Tot seguit el sr. alcalde  explica que per tal d’equipar la biblioteca i el Punt 
d’Informació Juvenil caldrà comprar equips informàtics, concretament 7 
ordinadors portàtils, el preu és de 600 € per equip, i també es comprarà un 
moble per facilitar el seu transport, i així disposarem d’una aula mòbil. 
 
El sr. alcalde informa que està previst que el dia 13, a les 6 de al tarda, es faci 
una reunió informativa per tal d’explicar el projecte de declaració de Bé Cultural 
d’Interès Nacional de l’església parroquial, als veïns de la zona al voltant de 
l’església que quedarà afectada per aquesta declaració, hi assistirà la Directora 
dels serveis territorials del Departament de Cultura a Lleida, Sra. Carme Vidal, 
també vindran els arquitectes redactors del projecte. 
 
El regidor David Pouget diu que en relació a l’acord del ple anterior de 
subvencionar l’Ajuntament la compra de calçat per als armats, s’ha decidit 
comprar-lo per a l’any que ve, ja que enguany era molt just. 
 
El  tinent d’alcalde pregunta com es farà això del calçat per a qui seria aquest 
calçat, i el regidor David Pouget que quedarien per als que fan d’armats amb el 
compromís de fer d’armat els següents anys, però com que es compraran per 
l’any que ve es pot parlar com fer-ho. 
 
El tinent d’alcalde diu que cadascú podria pagar una part de les sabates i així 
se’n faria responsable, però que ja ho decidiran els armats. 
 
A continuació el regidor David Pouget diu que després de la processó de 
Divendres Sant, els armats faran com cada any un sopar, que es paga amb el 
que recapten dels donatius de la gent i el que falta ho paga l’Ajuntament. 
 



Tot seguit el regidor David Pouget fa una presentació amb l’ordinador i explica 
el tema de la instal·lació de desfibril·ladors al municipi, diu que ha parlat amb 
diverses empreses que ofereixen aquests aparells i presenta diferents 
pressupostos, i diu que cal tenir en compte amb quina empresa es contracta el 
servei, ja que s’ha de fer responsable un metge del servei i cal veure quins 
serveis ofereix cada empresa, ja que n’hi ha que sol et venen els aparells però 
no fan la formació i no tenen un metge que se’n responsabilitzi. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint-i-
una 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 
 


