
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia vint-i-tres d’abril 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. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. Es dóna compte al Ple dels 
següents decrets d’alcaldia, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 15/2012 de suspensió provisional i immediata de les obres que 
s’estan duent a terme a l’immoble situat al carrer Vall d’en Roher, 
número 43. 

- Decret 16/2012 d’encàrrec de l’estudi “impacte econòmic de l’energia 
eòlica a escala local a Catalunya. estudi comparatiu" 

- Decret 17/2012 de concessió de llicència d’obres a Carmen Pascual 
Izquierdo per substituir una part del forjat existent en la planta baixa i 
substituir l’escala existent de l’immoble situat al carrer Mònica, núm. 16. 

- Decret 18/2012 de concessió de llicència d’obres a Maria Gibert Sas per 
arranjar l’entrada de l’immoble situat al carrer Martí, núm. 9. 

- Decret 19/2012 d’inici de l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat del 
conveni signat amb Tarraco Eòlica S.A.U. 

- Decret 20/2012 d’aprovació i odre de pagament de les factures rebudes 
des del darrer Ple ordinari. 

 
4. Donar compte de les gestions d’alcaldia. El Sr. alcalde explica que en 
base a l’estudi econòmic financer realitzat per la firma d’auditors i consultors 
Faura-Casas i l’informe de l’advocat Enric Vicente, ha dictat el decret d’alcaldia 



número 19, d’inici de l’expedient de revisió d’ofici per nul·litat del conveni signat 
amb Tarraco Eòlica SAU i sotmet a votació la continuació de la tramitació de 
l’expedient. 
El Sr. alcalde sotmet a votació l’expedient d’anul·lació del conveni, que és 
aprovat per majoria, 4 vots a favor de Heribert Sas Serra, Marta Sentís Masip, 
Josep Maria Vilalta Jordà i Carlos Gibert Bernaus i 3 vots en contra d’Adelina 
Frexinet Ballesté, David Pouget Guiu i Pere Miquel Guiu Vidal. 
 
A continuació el sr. alcalde informa que per tal de regularitzar l’ICIO cobrat des 
de l’any 2008, es faran citacions prèvies als afectats per tal de poder aplicar el 
tipus impositiu del 4% aprovat enlloc de l’1 o el 2% liquidat. 
 
5. Aprovació del padró corresponent a la taxa de su bministrament d’aigua 
del 1r trimestre de 2012.  El Sr. alcalde manifesta que havent-se confeccionat 
el Padró de l’abastament d’aigua corresponent al primer trimestre de l’any 
2012, es sotmet a consideració de la Corporació per si mereix la seva 
aprovació, amb l’expressió del seu import: 
Padró d’aigua 1r Trimestre 2012 -------------------------------------------- 25.931,18 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 25.931,18 euros s’acorda per unanimitat la seva aprovació i que s’exposi al 
públic per termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al tauler 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 de l’esmentat padró. 
 
6. Precs i preguntes. El sr. alcalde  informa que la Fundació Esclerosi Múltiple, 
ha sol·licitat la col·laboració de la piscines municipal el dia 8 de juliol, en la 
campanya Mulla’t 2012, i s’acorda col·laborar com els darrers anys. 
 
El sr. alcalde explica la carta que ha enviat la Direcció General de promoció i 
cooperació local, on ens comuniquen les aportacions fetes a la biblioteca. 
 
També diu que el Club Excursionista Garrigues Altes, ha sol·licitat una 
subvenció de 1.250 € per a pagar part del cost de l’equipament, on hi figurarà 
l’escut de l’Ajuntament, també han sol·licitat la cessió del magatzem general de 
la planta baixa del Centre Cívic per a la realització d’activitats esportives on 
també hi tindran cabuda les altres associacions. 
 
A continuació el sr. alcalde informa que l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, ens ha  enviat una proposta de conveni de col·laboració per a 
l’anàlisi de triquina a l’escorxador, aquest s ‘està estudiant. 
 
Tot seguit informa que s’està estudiant la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat dels càrrecs electes i del personal de l’Ajuntament. 
 
El sr. alcalde explica que per tal de realitzar el final d’obra del Centre Cívic, 
l’enginyer ens ha dit que cal instal·lar a la sala de calderes un grup electrogen. 
 
A continuació informa que  caldrà redactar de nou les ordenances fiscals, ja 
que fa molts anys que es van fer i s’han fet moltes modificacions, també caldrà 



redactar una ordenança general de subvencions, per regular les subvencions 
que atorga l’Ajuntament. 
 
El sr. alcalde explica que l’Ajuntament i el Consell Comarcal han fet una 
proposta d’activitats a tots els Ajuntaments de la comarca per a la possible 
creació del “Guitarfestival Internacional de les Garrigues”. 
 
Tot seguit tel sr. alcalde informa que  la junta del festival de música han 
presentat els pressupostos per a la celebració del XIX festival, també li han dit 
que la subvenció que es rebia del Departament de Cultura, no és segura i si es 
rep com a molt serà de 3.000 euros, per això han realitzat un nou pressupost 
més auster, quan finalitzi el Ple, uns membres de la junta explicaran a 
l’Ajuntament tot això. 
 
No havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les vint 
hores, de la data a l’inici esmentada, de la qual jo, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                          l’alcalde 
 


