
Al poble de la Granadella, comarca de les Garrigues, el dia trenta de gener 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: 
 
Llacsa, Gas-oil escola i Centre Cívic 1.493,82 € 
Sistemas Digitales, còpies novembre 7,82 € 
Endesa, consums novembre-gener 3.839,25 € 
La Mañana, subscripció anual 335,00 € 
Llacsa, lloguer solar rentador 198,00 € 
Sas Fusters SCP, treballs ermita i escorxador 2.362,95 € 
Josep Pardell, reparació vehicle i remolc 350,38 € 
Arts gràfiques Molino, edició lo Clarí i postals Nadal  1.509,22 € 
Seguretat i Control, quota anual alarma escola 240,72 € 
Ilerdense Copiadoras, lloguer fax 67,12 € 
Segrianet, neteja al municipi 21/12 498,96 € 
Salomé Jové, recepció de Nadal 198,00 € 
Som Garrigues, subscripció mensual 18,78 € 
Xavier crespo, material magatzem 70,80 € 
Gabinet Casas, as. Laboral desembre i gener 201,57 € 
Manc. d’Aigües, consum desembre 5.822,85 € 
Corp. Al. Guissona, material oficina, neteja i lar d’infants 158,08 € 



Jaume Arbonés, treballs St. Antoni, C. Cívic, escorxador... 5.098,44 € 
Comercial Química del Segrià, paviment escorxador 3.148,45 
Centros de lavado Bravo, reparació rentador 135,52 € 
Limpiezas Pirieno, neteja menjadors desembre 258,46 € 
ACM, quota associat any 2012 151,00 € 
Localret, quota associat any 2012 100,00 € 
Infosystem, ordinador portàtil 745,69 € 
Inmag, traslladar fotocopiadora i material rellotge i ermita 90,84 € 
Impremta Comercial, material oficina 34,62 € 
BNP Paribas, rènting fotocopiadora 88,50 € 
Ferret. A. Soler, pintura escorxador i material pintar 933,95 € 
Carrocerías Ilerdenses, reparacions remolc 118,00 € 
Cons. Comarcal, el·laboració Pla Neucat 1.457,30 € 
Cons. Comarcal, informes oficina tècnica 2.038,27 € 
Sp.activa, mútua gener 116,11 € 
ABS Informàtica, manteniment progr. Informàtic any 2012 1.276,35 € 
Agroindustrial Catalana, material magatzem 40,15 € 
Nayar System, línia telèfon ascensor 10,62 € 
Movistar, consum desembre 263,69 € 
 
 
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia. Es dóna compte al Ple dels 
següents decrets d’alcaldia, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 45/2011 de llicència d’obres a Xavier Arias López, per fer el 
tancament de la parcel·la i del pati posterior a l’immoble situat al carrer 
Eixample número 30. 

- Decret 46/2011 de llicència d’obres a Maria Dolors Vidal Cabré, per 
reformar la cuina i fer un bany nou a l’immoble situat al carrer Vall d’en 
Roher, número 31. 

- Decret 1/2012 de llicència d’obres a Marc Guiu Arbonés, per fer un 
trasdossat amb plaques a les parets de la botiga de fotografia situada al 
carrer del Pla, número 1. 

- Decret 2/2012 de desestimació de les al·legacions formulades a una 
llicència d’obres. 

- Decret 3/2012 d’adhesió al II Pla de polítiques de les dones de les 
Garrigues 2011-2015, promogut pel Consell Comarcal de les Garrigues. 

 
5. Aprovació del padró corresponent a la taxa de su bministrament d’aigua 
del 4rt trimestre de 2011.  El Sr. alcalde manifesta que havent-se confeccionat 
el Padró de l’abastament d’aigua corresponent al quart trimestre de l’any 2011, 
es sotmet a consideració de la Corporació per si mereix la seva aprovació, amb 
l’expressió del seu import: 
Padró d’aigua 4rt Trimestre 2011 -------------------------------------------- 24.522,24 € 
Examinat que ha estat per la corporació l’esmentat Padró i que importa un total 
de 24.522,24 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.Acord per a la destinació del tram supramunicipal  del Fons de 
Cooperació de Catalunya, anualitat 2011. El Sr. alcalde informa als 
assistents que la Direcció General d’Administració Local ha comunicat a 
l’Ajuntament l’abonament del tram supramunicipal del Fons de Cooperació 
Local, de l’anualitat 2011, per import de 3.973,81€, i que aquest s’ha 
d’ingressar a una entitat supramunicipal, com pot ser la Mancomunitat d’Aigües 
de les Garrigues o el Consell Comarcal. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat de dels membres de la corporació, 
 
Primer.  Ingressar la quantitat 3.973,81€ corresponent al tram supramunicipal 
del Fons de Cooperació Local de Catalunya, al Consell Comarcal de les 
Garrigues, per tal de finançar el servei de recollida d’escombraries i els serveis 
socials. 
 
Segon.  Facultar al Sr. alcalde-president Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
7. Ratificació de l’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència i ratificació dels estatuts de l’enti tat.  El sr. alcalde explica 
que en el Ple de dia 28 de novembre de 2011, ja es va acordar formar part de  
l’Associació de Municipis per la Independència, i com que aquesta es va 
constituir el passat 14 de desembre de 2011, ara cal ratificar l’adhesió i els 
estatuts de l’entitat. 
 
Atès tot l’exposat i vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de 
Municipis per la Independència i el text dels seus Estatuts, s’acorda per 
unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  l’Adhesió de l’Ajuntament de la Granadella a l’Associació de Municipis 
per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.  Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.  Facultar al Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.  Delegar en l’alcalde Carlos Gibert Bernaus per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els 
Estatuts. 
 
Cinquè.  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència, domiciliada al carrer Ciutat, número 1 de Vic. 
 
8. Aprovació de la moció en defensa dels centres ed ucatius municipals i 
del manteniment de la xarxa pública de les escoles bressol.  Arran de 
l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, 
l’Ajuntament de la Granadella reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc la 
seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el 



suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de 
l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya. 

En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol 
amb que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular 
que va ser atesa  a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el 
compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el 
producte d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives, 
socials i de conciliació laborals del nostre país. 
 
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, 
per avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona. Per 
aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració 
entre administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada 
amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de 
la Generalitat per garantir d’una manera immediata el finançament de les 
escoles bressol i de les escoles de música municipals. 
 
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per 
definir un model propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als 
objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia 
amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública d’educació 
adreçada a les edats primerenques en comparació amb d’altres territoris de 
l’Estat.  
 
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent 
a prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, 
revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels 
ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les Ciències de 
l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que 
l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per 
a garantir l’èxit escolar d’un país.   

Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats 
educatives o socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos 
col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una 
important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides, aportant 
un important valor a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de 
bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o culturals.  

En aquests moments l’endarreriment indefinit en el  finançament i el retard o la 
incertesa  en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per 
aquest curs, portaran en un breu espai de temps  a la inviabilitat de 
sosteniment d’aquest servei públic.  

Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la 
qualitat del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, 



perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben 
preparat i més competitiu. 

Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per 
a les polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant 
desenvolupen les capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als 
aprenentatges compensadors. 

Atès tot l’exposat els membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat:  

Primer.  Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels 
centres de titularitat municipal. 

Segon.  Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el 
deute que prové de l’any 2010.  

Tercer.  Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada 
per les administracions públiques i les famílies 

Quart.  Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir 
la igualtat d’oportunitats i l’equitat en  l’accés al servei. 

Cinquè.  Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només 
un servei que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper 
educatiu important en el desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la 
igualtat d’oportunitats. 

Sisè.  Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, 
econòmicament més sostenible. 

Setè. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin 
uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la 
col·laboració i la coresponsabilització entre administracions públiques. 

9. Aprovació de la moció per instar a la Generalita t a liquidar de forma 
urgent el deute amb l’Ajuntament.  La situació econòmica i financera dels 
municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca d’un model de 
finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves 
decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, 
encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a 
les necessitats dels seus veïns i veïnes.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració 
més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda 
legalment – els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, 
suposen un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb 
recursos assignats. 



 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors 
els últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que 
el govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, 
les escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el 
nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la 
situació creada arran d’aquestes decisions.  

 

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran 
efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos 
econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes 
de tresoreria a totes les corporacions locals. 

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la 
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la 
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va 
acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de 
la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i 
els seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no 
s’han complert. 

Atès tot l’exposat els membres de la corporació municipal acorden per 
unanimitat:  

Primer.  Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma 
urgent i prioritària. 

10. 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. resolució del recurs de reposició formulat per C ASAMAR CINCA S.L., 
contra l’acord d’adjudicació del contracte d’obres “Llar d’Infants 
Municipal de la Granadella”. 
 
El sr. Alcalde procedeix a llegir l’informe de l’assessoria jurídica sobre el recurs 
de reposició formulat per CASAMAR CINCA S.L., contra l’acord d’adjudicació 
del contracte d’obres “Llar d’Infants Municipal de la Granadella”, transcrit a 
continuació: 
 
Informe sobre el recurs de reposició formulat per CASAMAR CINCA S.L. 
contra l’acord d’adjudicació definitiva del contracte d’obres “Llar d’Infants 
Municipal de La Granadella”. 
 
I. Antecedents 
 



1. En el seu dia l’Ajuntament de La Granadella va aprovar en Ple l’acord de 
convocatòria per a la licitació del contracte d’obres per a la construcció de 
l’obra “Llar d’Infants Municipal de La Granadella” i el seu corresponent Plec de 
Clàusules Econòmic Administratives. 
 
2. En data 25 de juliol de 2011, l’Ajuntament de La Granadella va adjudicar el 
contracte d’obres a l’empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX 
S.L. per un import de 204.085,57  euros (IVA inclòs) essent l’oferta més 
avantatjosa d’acord amb els criteris del Plec. 
 
3. En data 29 de juliol de 2011 l’Ajuntament de la Granadella va notificar en 
temps i forma l’adjudicació provisional del contracte d’obres “Llar d’Infants 
Municipal de La Granadella” als licitadors, entre ells a CASAMAR CINCA S.L; 
en dita comunicació s’advertia a aquesta mercantil el peu de recursos que pot 
interposar contra l’acte d’adjudicació d’aquest contracte d’obres: 
potestativament, recurs de reposició davant de l’Ajuntament de La Granadella 
o bé recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa. 
 
4. En data 29 de juliol de 2011 na Encarnación Soriano Teruel amb 
D.N.I.74.609.163-s en nom i representació de la mercantil CASAMAR CINCA 
S.L. sol·licità de l’Ajuntament de la Granadella vista de l’expedient complet a fi 
d’obtenir còpies del mateix i formalitzar el corresponent recurs, a la vegada que 
demanava la suspensió del termini per interposar recurs. 
 
5. En data 9 de novembre de 2011, en José Causabón Chillón amb DNI. 
74.599.055-g, en nom i representació de la mercantil CASAMAR CINCA S.L 
formulà davant de l’Ajuntament de La Granadella un escrit sol·licitant que fos 
resolt de forma expressa el seu anterior escrit de data 29 de juliol de 2011. 
 
6. Consta que la mercantil va tenir efectiu accés al expedient en personar-se a 
les dependències municipals a tal efecte el dia 24 de novembre de 2011. 
 
7. En data 7 de desembre de 2011, en Jose Causabón Chillón amb DNI. 
74.599.055-g, en nom i representació de la mercantil CASAMAR CINCA S.L, 
interposà recurs especial de revisió en matèria de contractació i, 
subsidiàriament recurs de reposició, contra l’acord d’adjudicació adoptat pel 
Ple de l’Ajuntament de La Granadella en data 25 de juliol de 2011. 
 
II. Requisits d’admissibilitat 
 
A) Naturalesa i objecte del recurs: 
 
9. L’acord recorregut és un acte definitiu en via administrativa susceptible 
d’ésser recorregut en reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, a l’empara 
d’allò que disposa l’article 116 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
10. No és cert, com afirma el recurrent, que el recurs que pertoqui interposar 
sigui el recurs especial de revisió en matèria de contractació previst a l’article 



310 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic, vigent al 
temps de la convocatòria i adjudicació d’aquest procediment de contractació. 
 
11. En efecte, l’article 310.1 a) de la Llei de contractes del sector públic 
disposa: 
 
Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles.  
 
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a 
la interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el 
apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de 
contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las 
entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 
a.Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, 
de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, 
sujetos a regulación armonizada. 
12. Doncs bé, l’article 13 de la mateixa Llei ens aclareix les característiques 
dels contractes subjectes a regulació harmonitzada : 
Artículo 13. Delimitación general. 
 
1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los 
contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los 
de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor 
estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 76, 
sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, 
siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. 
Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación 
armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se 
refiere el artículo 17. 
 
13. Al seu torn, l’article 14 de la Llei especifica el llindar econòmic a partir del 
qual cal considerar és contractes d’obres i de concessió d’obres subjectes a 
una regulació harmonitzada:  
 
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos 
de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 
4.845.000 euros. 
 
14. Sense cap mena de dubte, doncs, el contracte d’obra “Llar d’Infants 
Municipal de La Granadella” no respon a les característiques d’un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada, tota vegada que la clàusula segona del 
Plec establia un preu de licitació de 247.076,96€ IVA exclòs i que es correspon 
amb el valor estimat del contracte d’acord amb allò disposat per l’article 76 de 
la Llei. Per tant aquest tipus de recurs és improcedent. 
 
15. Tanmateix, l’article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de l’administració i procediment administratiu comú preveu que el error 
en la qualificació del recurs per part del recurrent no en serà un obstacle per a 
la seva tramitació, sempre que pugui deduir-se el seu veritable caràcter.  



 
16. Així és en el cas que ens ocupa on, a més a més, el propi recurrent indica 
que, en defecte del recurs especial de revisió en matèria de contractació, 
interposa recurs de reposició. Per la qual cosa cal atorgar a l’escrit presentat 
valor de recurs de reposició a tots els efectes. 
 
B) Legitimació activa i passiva: 
 
17. El recurs s’interposa per persona legitimada per fer-ho ja que està 
directament afectada, en els seus drets i interessos legítims, per la resolució 
recorreguda. 
 
18. El recurs es formula davant l’Ajuntament de la Granadella, un òrgan del 
qual, concretament el Ple, ha estat l’òrgan de contractació del concurs i per 
tant n’és l’òrgan competent per resoldre en reposició un recurs contra un acord 
seu. 
 
C) Termini de caducitat: 
 
19. El recurs havia de ser interposat dins del termini d’un mes que fixa l’article 
117.1 d’aquella mateixa llei de règim jurídic de l’administració i procediment 
administratiu comú. 
 
20. Doncs bé, entenc que el recurs s’ha presentat de forma extemporània pel 
que exposaré a continuació. 
 
21. Consta que el mateix dia en que va ser notificat l’acord recorregut al 
licitador, en data 29 de juliol de 2011, aquest va demanar, d’una banda, vista i 
còpia de l’expedient, i de l’altra, una suspensió del termini de que disposava 
(un mes) per formular recurs. 
 
22. És rotundament incert, i cal subratllar-ho ja que el recurrent ho addueix en 
reposició, que l’ajuntament tingués cap obligació de suspendre el procediment 
de contractació, tota vegada que mai el licitador va formular cap petició de 
suspensió de l’executivitat de l’acord d’adjudicació, sinó només i exclusivament 
una suspensió del termini que ell tenia per formular recurs.  
 
22. Aquesta pròrroga o ampliació del termini cal entendre-la estimada per 
silenci administratiu a l’empara de l’article 43.2 de la Llei. Ara bé, altra cosa és 
fins quan ha d’entendre’s que el termini va quedar prorrogat. 
 
23. I és en aquest punt en el que clarament discrepo de les conclusions a les 
que arriba el recurrent quan té per prorrogat indefinidament el termini 
d’interposició del recurs de reposició, o el que és el mateix, fins que el licitador 
comparegués a les dependències municipals a tenir vista de l’expedient, el que 
efectivament va poder fer en quant va voler (sense que procedís obtenir còpia 
de tot l’expedient a l’empara de la reserva de confidencialitat i la protecció 
d’interessos comercials legítims de tercers, contingudes en la Llei de 
Contractes del Sector Públic). 
 



24. Això és així per aplicació de l’article 49.1 de la Llei 30/1992 de règim jurídic 
de l’administració i procediment administratiu comú, que és clar en aquest 
sentit quan disposa que “La Administración, salvo precepto en contrario, podrá 
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los 
plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero 
(...).” 
 
25. En conseqüència, el termini d’un mes que finia el 29 d’agost de 2011 per 
interposar recurs, va ser prorrogat durant quinze dies més, és a dir, fins al 15 
de setembre de 2011 com a data màxima. 
 
26. No obstant, el licitador no va formular el recurs de reposició i en data 9 de 
novembre de 2011 presentà un escrit en el que, altre cop en contra del que ara 
vol fer valer en reposició quan diu que tornava a demanar vista de l’expedient, 
allò que consta literalment és una sol·licitud de resoldre l’anterior petició de 29 
de juliol de 2011, la mateixa que havia estat estimada per silenci administratiu 
en quant a l’ampliació de termini. 
 
27. Certament, l’Ajuntament no va procedir a resoldre de forma expressa 
l’escrit de 9 de novembre de 2011, però aquest segon silenci ni pot fer néixer 
altre cop una ampliació de terminis ni pot salvar la caducitat que ja havia tingut 
lloc des de 15 de setembre del mateix any; sinó que caldrà considerar que el 
que ha fet és desestimar, per silenci, la petició d’obtenir una resolució expressa 
o, en tot cas, d’expedir una certificació de l’acte presumpte pel que va quedar 
ampliat, en quinze dies més, el termini des de 29 de juliol de 2011. 
 
III. Conclusions 
 
28. En definitiva, en base a l’exposat, considero el recurs no és admissible per 
extemporani i no procedeix entrar a decidir-ne el fons. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  No admetre per extemporani el recurs presentat per l’empresa 
CASAMAR CINCA S.L. 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’empresa CASAMAR CINCA SL, així com 
el règim de recursos. 
Tercer.  Facultar al sr. alcalde Carlos Gibert Bernaus a signar la documentació 
necessària per a dur a terme el present acord. 
 
B. Modificació de les normes de planejament urbanís tic dels municipis 
sense planejament. El sr. alcalde explica  que les normes de planejament que 
actualment regeixen al municipi, preveuen una línia d’edificació situada a 10,00 
metres de l’aresta exterior de la calçada de la carretera, i que en el cas de la 
zona d’afectació de la carretera C-233, la línia d’edificació dels edificis 
existents és de 12,50 metres, i això suposarà que la línia de façana no sigui 
continua al llarg del carrer. 
 



El sr. Alcalde proposa presentar una al·legació a les normes de planejament 
urbanístic dels municipis sense planejament per tal d’adequar la línia de la 
façana a la que existeix realment en l’actualitat, d’acord amb l’informe redactat 
per l’Oficina tècnica del Consell Comarcal de les Garrigues. 
  
 Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer. presentar una al·legació a les normes de planejament urbanístic dels 
municipis sense planejament per tal d’adequar la línia de la façana a la que 
existeix realment en l’actualitat. 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Tercer.  Facultar al sr. alcalde Carlos Gibert Bernaus a signar la documentació 
necessària per a dur a terme el present acord. 
 
C. Acceptació de la subvenció concedida per la Dipu tació de Lleida per la 
compra de l’equipament de la sala de vetlla municip al. El sr. alcalde explica 
que la Diputació de Lleida, ha concedit a l’Ajuntament un ajut per a la compra 
de l’equipament de la sala de vetlla municipal, per un import de 3.920,55 €, 
corresponent al 50 % de la despesa. 
 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels membres de la corporació: 
 
Primer.  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Lleida per la 
compra de l’equipament de la sala de vetlla municipal, per import de 3.920,55 
euros. 
Segon.  Facultar al sr. alcalde Carlos Gibert Bernaus a signar la documentació 
necessària per a dur a terme el present acord. 
 
D. Sol·licitud de compensacions econòmiques a favor  dels ajuntaments 
per abonar retribucions a determinats càrrecs elect es, per a l’exercici 
2012. El sr. alcalde explica que ja s’obrirà en breu el període de sol·licitud de 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per abonar retribucions 
a determinats càrrecs electes, per a l’exercici 2012. 
Segons estableix la normativa cal acordar per a quins càrrecs electes es 
sol·licitarà la compensació i el tant per cent de dedicació per tal de determinar 
la compensació a rebre. 
L’ajut a que correspon pel tram de població amb una dedicació del 100% és de 
17.505,72 €. 
Atès tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels assistents: 
 
Primer.  Sol·licitar la compensació econòmica per als càrrecs electes, a favor 
del sr. alcalde Carlos Gibert Bernaus, i amb una dedicació del 100%. 
Segon.  Facultar al sr. Alcalde-President Carlos Gibert Bernaus per signar la 
documentació que sigui necessària per dur a terme el present acord. 
 
11. Precs i Preguntes.  
 
 El sr. alcalde informa que el Departament d’Empresa i Ocupació ha demanat a 
l’Ajuntament l’emissió de l’informe procedent dels projectes de parcs eòlics 
“Vall Comú” i “Sabatés”, i proposa emetre informe desfavorable, ja que el terme 



de la Granadella ja resulta prou afectat a dia d’avui per la massificació eòlica, 
sense voler perjudicar, però, als municipis veïns que estan interessats en 
acollir aquests parcs i també en base a que la Generalitat de Catalunya encara 
no ha publicat el nou mapa eòlic de Catalunya, i així s’acorda.  
 
A continuació el sr. alcalde informa que l’Agència Catalana de l’Aigua, ha 
comunicat el nou valor del cànon de l’aigua que cal aplicar a partir de dia 1 de 
gener de 2012, i diu que aquesta és la tercera pujada de preu del cànon en els 
darrers 6 mesos i que es preveuen més pujades. 
 
Tot seguit el sr. alcalde explica que s’està parlant amb al Cooperativa per tal de 
signar un conveni de cessió del molí vell de la Cooperativa a l’Ajuntament i així 
mitjançant un ajut Feader habilitar aquest molí com a museu dins de la xarxa 
de museus de la ciència i tecnologia de Catalunya. 
 
El sr. alcalde informa que el Consell Comarcal va demanar a l’Ajuntament que 
es fes càrrec de la determinació de la legionel·la del Centre de Serveis 
Integrals, que la responsable del centre ha presentat diversos pressupostos, 
però que abans de decidir res cal parlar amb el Consell, ja que això com a 
despesa de manteniment l’hauria de pagar el Consell. 
 
A continuació el sr. alcalde explica que el Ple del Consell va aprovar 
l’ordenança de preus públics dels diferents serveis que ofereix, i que aquestes 
preveuen una sèrie de descomptes prèvia signatura d’un conveni amb el 
Consell i del pagament d’una quota fixa anual, com que fa pocs dies que ha 
arribat caldrà estudiar-ho i veure si algunes d’aquestes tarifes caldrà repercutir-
les en les taxes municipals. 
 
El sr. alcalde informa que al Ple del Consell es va plantejar la possibilitat que 
l’abocador comarcal de la Granadella reculli residus del Segrià, però que fa uns 
anys es va aprovar una moció al Consell que deia que els abocadors de les 
Garrigues no rebrien residus de les altres comarques, i el sr. alcalde proposa 
que s’ acordi comunicar al Consell que l’Ajuntament de la Granadella no vol 
que l’abocador que hi ha situat al seu terme municipal reculli residus de fora de 
la comarca de les Garrigues. 
 
Tot seguit el sr. alcalde diu que s’estan fent les obres d’acondicionament de 
l’escorxador i que caldrà redactar unes normes d’ús de l’escorxador que 
recullin que les despeses de manteniment són a càrrec dels usuaris, també 
recorda que encara falta que vingui la inspecció del porcí. 
 
El sr. alcalde explica que s’ha intentat contactar amb l’empresa adjudicatària 
del contracte d’obres de la llar d’infants Construcciones y Contratas Novex, per 
tal de signar el contracte, però no ha estat possible i que l’arquitecte Sr. 
Alventosa li ha dit que aquesta empresa ha fet concurs de creditors, i comunica 
que si és així no podran realitzar l’obra i caldrà fer els tràmits oportuns per 
anul·lar l’adjudicació feta el passat 25 de juliol i adjudicar a una altra empresa 
la construcció de la llar d’infants. 
 



A continuació informa que va parlar amb l’Oficina Jove de les Garrigues per tal 
d’obrir un punt d’informació juvenil (PIJ) depenent de l’oficina de les Garrigues  
i que aquest podria ser a la biblioteca i la persona que es busca per a la 
biblioteca també atendria el Punt d’Informació, per això cal una persona 
polivalent, i que ara s’està fent la selecció d’aquesta persona i que les 
entrevistes finals les faran tècnics de l’Oficina Jove, de Biblioteques i el tècnic 
de l’Ajuntament. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que ell seria partidari que la tria del persona el 
fes una empresa especialitzada, ja que així és més imparcial i no hi ha cap 
compromís. 
 
La regidora Marta Sentís diu que aquest tipus de selecció és molt impersonal. 
 
El sr. alcalde explica que s’ha ofert a l’Ajuntament instal·lar Internet via WIMAX 
a la població, és un servei de fibra òptica via ràdio, que preveu la telefonia fixa i 
Internet. 
 
A continuació informa que va parlar amb un veí que està preocupat per la 
contaminació lluminosa de l’enllumenat públic i pregunta al regidor Pere Miquel 
Guiu si es pot abaixar la potència de la l’enllumenat i dels focus encarats al 
campanar, el regidor diu que quan l’enllumenat estigui en ple funcionament 
caldria veure si el regulador de flux funciona correctament, i pel que fa als 
focus del campanar es podrien programar per que s’apaguessin a certa hora.  
 
El sr. alcalde explica que ja s’ha presentat la proposta de la nova pàgina web i 
que es va deixar oberta, però que encara està en construcció  i que hi ha molts 
continguts que són exemples, i que en breu aquesta web es presentarà a les 
associacions. 
 
La regidora Marta Sentís informa que el Carnestoltes es farà el dia 3 de març i 
que l’associació de joves s’encarregarà de l’organització, també proposa 
celebrar la diada de Sant Jordi el dia 22 d’abril, i s’inclouria dins de les diferents 
activitats que es fan el cap de setmana del 21 i 22 d’abril,com són el dia 21 la 
festa dels tres tombs i el dinar del client de la Cooperativa, i el dia 22, 
diumenge, es fa la nova edició de la Marxa de l’Oli en BTT. 
 
El sr. alcalde proposa que aprofitant que serà un cap de setmana amb 
activitats, convidar als de Pesillà aquell cap de setmana. 
 
El Tinent d’alcalde diu que caldria mirar el que diu la normativa sobre l’accés 
als camins rurals amb motocicletes i quads, el sr. alcalde diu que s’ha demanat 
al Cap de la Comissaria del Mossos d’Esquadra de les Borges Blanques que 
ens informi sobre aquest tema. 
 
A continuació s’acorda enviar un full a les cases del poble amb el resum de les 
normes d’ús de la sala de vetlla i s’acorda fer un pregó comunicant les 
defuncions, a petició de la família i s’explica que quan s’hagi de fer el pregó 
fora de l’horari d’oficina i no el puguin fer els treballadors de l’Ajuntament, 



caldria que hi hagués regidors que poguessin fer-lo, els regidors que ho vulguin 
passaran per les oficines per saber com es fan. 
 
El sr. alcalde informa que el proper dissabte dia 4 de febrer es farà al Centre 
Cívic una jornada sobre el memorial democràtic. 
 
El regidor Pere Miquel Guiu diu que no és una crítica, però que si el projecte de 
l’Agent de Desenvolupament i Ocupació Local, engloba a 11 municipis potser 
s’hauria pogut buscar una persona que tingués el perfil dins d’aquests 11 
pobles, i pregunta la retribució que rebrà 
 
El sr. alcalde respon que es va fer una sol·licitud d’un perfil professional al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i aquest va remetre les dades de la persona 
contractada, l’Elies Bosch Benet,ell és qui va redactar el projecte, i pel que fa al 
cost del treballador, serà de 43.461 € anuals, i això inclou la nòmina i també la 
seguretat social a càrrec de l’empresa, i que aquest import és el que li pertoca 
com a tècnic, és el mateix pagava a l’antic AODL que tenia l’Ajuntament. 
 
El regidor David Pouget informa que com a responsable de la fira d’activitats ja 
ha emmagatzemat tot el material i les rodes també estan guardades, encara 
que després s’hagin d’enviar a reciclar, però mentrestant estaran endreçades, 
també diu que ha comprat el recanvi de la roda del remolc que es va trencar i 
també ha fet reparar el fre de mà, recorda que aquest remolc el va deixar el 
Xulic per organitzar la fira. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


