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Benvolguts veïns i amics,

Sembla que va ser ahir però realment ja han 
passat quatre anys des que ens vàrem pre-
sentar l’any 2015 a les eleccions municipals, 
un grup de persones que amb les sigles d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) ens 
proposàvem, des de l’Ajuntament, dirigir les 
polítiques municipals del nostre poble i servir 
a tots els nostres veïns i veïnes, en tot el que 
poguessin necessitar.

Ens vam presentar la mateixa gent que ho ha-
víem fet la legislatura anterior: el Josep Llobet, 
el Josep Vila, el Ricard Gargante, el Josep Ver-
des i es va incorporar a la llista, com a nove-
tat, el Joan Vidal en representació del poble de 
Comabella, en substitució del malaurat amic 
Josep Cases que ens va deixar el mes de Setem-
bre de l’any 2014.

Ja us vàrem agrair en el seu dia, i ara ho vull 
tornar a fer, la confiança i el suport que vau 
dipositar en nosaltres en les passades elecci-
ons municipals. Gràcies a aquest ampli suport 
hem pogut gaudir d’una majoria a l’Ajunta-
ment que ens ha permès governar amb tran-
quil•litat i amb eficàcia en benefici sempre 
dels veïns dels nostres pobles.

Aquesta darrera legislatura han estat quatre 
anys de treball dur i constant des de l’Ajunta-
ment immersos en un context social, polític 
i econòmic gens favorable. Les dificultats eco-
nòmiques i de finançament que pateixen les 
administracions superiors (Generalitat, Dipu-
tacions, Consells Comarcals) posen en autèn-
tiques dificultats les finances dels ens locals 
que sovint hem de suplir la manca de recursos 
posant-hi molta imaginació i constància per 
poder finançar i dur a terme les obres i actua-
cions que ens son tan necessàries per als nos-
tres municipis.

Malgrat això, que és cert, per la nostra part 
hi hem posat il•lusió, treball, constància, te-

nacitat i molta voluntat de servei per pal•li-
ar aquesta situació desfavorable i aconseguir 
que en el nostre municipi es poguessin dur a 
terme les actuacions necessàries per continu-
ar progressant i aconseguir el major benestar 
possible per tot el nostre veïnat.

Si ho recordeu, EXPERIÈNCIA I COMPROMÍS va 
ser el nostre eslògan de campanya. Certament 
ens ha servit de molt aquesta experiència que 
hem acumulat en els anys que hem estat a 
l’Ajuntament per tirar endavant amb èxit al-
guns projectes complicats  que ens hem propo-
sat. També és cert que, sense una gran dosi de 
voluntat, dedicació i sobretot de compromís, 
el que vàrem adquirir amb tots vosaltres, no 
hauria estat possible la nostra tasca diària de 
govern en el nostre Ajuntament.

Sempre hem pensat i hem dit que una de les 
obligacions que haurien de tenir els servidors 
públics és retre comptes als seus ciutadans de 
les tasques que realitzen. Explicar de la mane-
ra més transparent possible com i en què es 
gasten els recursos públics, sense oblidar que 
només en son administradors, de manera cir-
cumstancial. Com a tals, ens toca explicar en 
què es gasten els diners que, en un municipi, 
son de tots.

Com que creiem fermament en això, com cada 
final de legislatura posem a les vostres mans 
aquest modest exemplar amb quasi tota l’obra 
de govern que hem dut a terme en els darrers 
quatre anys, per a que en sigueu coneixedors. 
Us convido a llegir-lo amb atenció. L’hem es-
crit i editat amb tota la cura, de la mateixa 
manera que hem realitzat totes les obres i ac-
tuacions. Totes elles són a la vostra disposició 
per a que en feu ús i en gaudiu. 

Atentament,

 
Josep Llobet i Condal

Alcalde de Sant Guim de la Plana



Estem a punt de finalitzar l’actual legisla-
tura. D’aquí a pocs dies, amb la celebració 
d’unes noves eleccions municipals, tin-
drem tots l’oportunitat d’escollir els nous 
Ajuntaments que conduiran els destins 
dels municipis durant els propers quatre 
anys.

Justament ara fa quatre anys que ens vam 
presentar com a candidats a l’Ajuntament 
del nostre poble. Ho fèiem el mateix equip 
que vam guanyar per àmplia majoria en les 
municipals del 2007 i, gràcies al vostre su-
port, vam poder revalidar el 2011 aquesta 
confiança que ens ha permès estar al go-
vern del nostre municipi en els darrers qua-
tre anys, i governar-lo còmodament.

Com que creiem fermament en allò de que 
“quan una cosa funciona no cal tocar-la”,  
ens tornem a presentar com a candidats 
al nostre Ajuntament en les properes elec-
cions municipals del 24 de Maig.

Ho fem bàsicament el mateix equip, però 
amb dues noves incorporacions. Una és el 
nou candidat del poble de Comabella, el 
Joan Vidal, obligada per la circumstància 
que ja coneixeu tots els veïns, i l’altra és la 
incorporació a la llista d’un nou candidat 
pel poble de Vicfred, el Josep Verdés.

No volem que sembli una pedanteria, una 
falsa modèstia o una autocomplaença el fet 
de dir que ens presentem un altre cop la 
mateixa gent perquè aquesta sigui una fór-
mula que ja ha funcionat. Ho diem perquè 
creiem sincerament que es així. Creiem que 
l’entesa, la confiança, la voluntat de servei 
que ha imperat en aquesta legislatura en-
tre tots els membres del consistori, també 

amb la companya que no ha format part de 
l’equip de govern, ha estat molt alta, i això 
ha revertit sens dubte en benefici de tots els 
veïns.

Ens presentem la mateixa gent, però esti-
gueu segurs que ho fem amb il·lusió reno-
vada, amb més força si cal i amb més ganes 
de tirar endavant un nou projecte per als 
propers quatre anys al nostre poble. Enca-
ra ens queden obres per fer, nous projectes 
per realitzar i moltes il·lusions per complir. 
Tenim ganes de continuar treballant per 
conquerir cotes mes altes de progrés i be-
nestar per a tots els veïns dels nostres po-
bles. Volem fer de Sant Guim de la Plana un 
lloc on sigui còmode de treballar, fàcil de 
progressar i bonic de viure.

Recentment hem fet arribar a tots els veïns 
del municipi un llibret amb tota la infor-
mació sobre l’obra de govern desenvolupa-
da en aquesta darrera legislatura. Un cop 
més, i en un acte d’absoluta transparència, 
hem volgut que tots els veïns coneguéssiu 
totes les obres que s’han dut a terme, així 
com el seu cost i la manera com s’han po-
gut pagar. Si continuem a l’Ajuntament, 
seguirem amb aquesta línia de total trans-
parència que ha caracteritzat aquest equip 
de govern.

A mode de recordatori, us volem transcriure l'escrit que vàreu re-
bre ara fa quatre anys i que era el nostre programa electoral per 
les eleccions municipals del 2015.

I també el resum de les propostes de possibles realitzacions que 
pensàvem dur a terme al llarg de la legislatura si teníem respon-
sabilitats de govern.

Us dèiem llavors:
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EXPERIÈNCIA I COMPROMÍS és el nostre 
lema de campanya. Són dues paraules que 
ens defineixen i amb les que ens sentim ple-
nament identificats. 

L’experiència l’hem adquirit al llarg 
del temps que portem a l’Ajuntament. 
L’experiència també es primordial a l’hora 
d’afrontar amb èxit qualsevol activitat de 
la nostra vida i pensem que en política i, 
sobre tot a l’Administració local, és essen-
cial per aconseguir, amb més facilitat, els 
objectius que ens proposem. L’experiència 
també serveix per prendre en cada mo-
ment, quasi d’una forma automàtica, la 
millor decisió per resoldre els assumptes 
que van sorgint.

Experiència a l’Administració es sinònim 
d’eficàcia, d’efectivitat i de bones resolu-
cions. Si tenim la  responsabilitat de gover-
nar el nou Ajuntament posarem tota la nos-
tra experiència al servei de tots els veïns i 
veïnes del municipi i serem resolutius i efi-
caços a l’hora de solucionar tots els temes.

I si parlem de compromís, què us hem de 
dir... ja ens coneixeu, el nostre compromís 
des de l’Ajuntament envers tot el municipi 
ha estat màxim i ho continuarà sent. 

Fa molt temps que treballem d’una forma 
desinteressada pel nostre poble, justament 
perquè nosaltres també som del poble. 
Hem dedicat moltes hores de les nostres vi-
des al servei d’aquest municipi perquè ens 
l’estimem i ens agrada fer-ho, i perquè ens 
sentim bé a l’hora d’experimentar la satis-
facció de la feina ben feta. 

El nostre compromís és continuar gover-
nant, si ens toca fer-ho, d’una manera serio-
sa i eficaç, rigorosa i diligent, transparent 
i oberta, defugint en tot moment del lluï-
ment personal i anteposant sempre el bé 
comú al particular.

També volem manifestar que el nostre 
compromís va més enllà de l’àmbit estric-
tament municipal i és que en uns moments 
transcendentals com els que viu el nostre 
país, ens fa il·lusió poder contribuir des de 

la nostra humil posició a que Catalunya es-
devingui ben aviat un país lliure en el que 
siguem nosaltres, els ciutadans d’aquest 
nou país, els autèntics protagonistes de fer-
lo  més just, més net, més ric i més solidari.

A continuació us presentem el resum del 
nostre projecte, les propostes que volem 
desenvolupar si tenim capacitat de decisió 
al nou consistori. 

• Continuarem amb el tracte igualitari per 
a tots els veïns del municipi. En un poble 
petit com el nostre, on tots ens coneixem, 
no poden haver-hi veïns de primera i de se-
gona.

• Posarem tots els equipaments municipals 
al servei de tots els veïns que els vulguin uti-
litzar.

• Buscarem sempre el finançament millor 
i més adequat per fer front al cost de cada 
obra.

• Mantindrem i potenciarem, si es pot, les 
activitats adreçades als més petits (cursets 
de natació, festa de reis, parc de Nadal, etc) 
i a la gent gran (gimnàstica, podologia, ta-
llers formatius, informàtica etc).

• Posarem en marxa i desenvoluparem els 
plans locals de joventut pels joves del mu-
nicipi.

• Mantindrem i potenciarem, si cal, les fes-
tes locals de cada poble. Les festes dels po-
bles han de continuar sent punt de trobada 
de veïns, familiars i amics.

• Recolzarem les entitats culturals, cívi-
ques i esportives arrelades al nostre mu-
nicipi, per tal que continuïn sent el motor 
principal que impulsi l’activisme en el nos-
tre poble.

• Vetllarem i treballarem perquè les noves 
tecnologies arribin a tots els ciutadans  (te-
lefonia mòbil, Internet,etc) i possiblement 
es puguin dotar de wifi gratuït tots els lo-
cals públics municipals.
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• També caldrà mantenir en bon estat ca-
rrers, camins i comunicacions municipals, 
per tal de fer més còmode el nostre treball 
a l’agricultura i la ramaderia.
• Mantindrem en perfecte estat de neteja 
i manteniment els carrers, jardins i espais 
públics municipals.
• Reprendrem, per la seva execució, les 
obres que van quedar suspeses en l’anterior 
PUOSC. Al ser aquestes unes obres d’una 
relativa importància, només es podran re-
alitzar si les administracions faciliten els 
recursos necessaris per a dur-les a terme.
• Farem tot el possible per dotar els tres 
pobles del municipi de les eines necessàries 
per augmentar la seva seguretat contra els 
robatoris. Això passaria per la col·locació de 
càmeres de seguretat en llocs estratègics, 
que detectessin tots els moviments que es 
produeixen. Aquesta és una actuació d’una 
certa complexitat i caldrà buscar un bon 
finançament extern per poder-la realitzar.
• Senyalització dels llocs d’interès del mu-
nicipi mitjançant panells informatius.
• Per últim, ens comprometem a ser un 
Ajuntament obert i dialogant, disposat a 
escoltar en cada moment les propostes, su-
ggeriments, aportacions i també critiques 
constructives de tots els veïns que ho vul-
guin fer.

Bé amics, fins aquí la descripció de les obres 
i actuacions que tenim intenció de dur a 
terme, si amb el vostre suport ens designeu 
per a fer-ho.

No cal dir que aquestes propostes no són 
pas allò que abans s’anomenava “promeses 
electorals”, ja que per prometre quelcom, 
cal estar ben segur de poder-ho complir. No-
saltres no us volem enganyar. Són simple-
ment propostes d’actuacions, que creiem 
importants i necessàries i que anirem re-
alitzant a mesura que les administracions 
superiors destinin recursos per a fer-les.

Estem en un moment complicat. Aquesta 
crisi que ens afecta a tots també repercu-
teix i de forma negativa en el finançament 
dels ajuntaments. Els petits, com el nostre, 
amb pocs recursos propis i amb pressupos-
tos molt ajustats, encara depenem més dels 

ajuts externs a l’hora d’afrontar les obres 
previstes.

El que no fallarà i amb això sí que ens hi po-
dem comprometre és que, malgrat tot, po-
sarem de la nostra part tot l’esforç, temps, 
dedicació, il·lusió i capacitat de treball que 
faci falta per tirar endavant amb el nostre 
projecte.

Per acabar, voldria fer una breu menció a 
allò que s’anomena “llistes fantasma” i que 
com veureu també estaran presents a les 
eleccions al nostre municipi. En el nostre 
cas, són dues llistes formades per una sola 
persona totalment desconeguda i sense cap 
mena de relació amb el nostre poble. Per 
exemple, la persona que figura a la llista 
del Partit Popular, viu al Passeig de Ronda 
de la ciutat de Lleida, i la de la Candidatu-
ra de Progrés (que és la marca blanca dels 
Socialistes de Catalunya) viu a la ciutat de 
Barcelona. No us deixeu enganyar!! No te-
nen cap interès en el nostre poble i només 
busquen algun vot perdut per cobrar i ren-
dabilitzar-lo de cara a Consells Comarcals i 
Diputacions.

A nosaltres ja ens coneixeu, som gent que 
anem per feina, som d’aquí, sabeu qui som, 
som com vosaltres, coneixeu quins són els 
nostres principis i el nostre tarannà. Ara 
amb aquest escrit també coneixeu el nos-
tre programa i el nostre compromís pels 
propers quatre anys. Ara vosaltres teniu la 
paraula. Només amb el vostre suport i amb 
la vostra confiança ho podeu fer possible.

Moltes gràcies.



Atenció a tots els veïns amb 
igualtat de tracte per a tots ells.

Tots els equipaments munici-
pals al servei de tots els veïns 
del municipi.

Buscar sempre el millor finan-
çament en forma de subvenció 
per a cada obra.

Mantenir i fomentar les activi-
tats adreçades a la gent gran i 
als nens.

Desenvolupar els plans locals de 
joventut.

Mantenir i potenciar les festes 
locals de cada poble.

Recolzament a les entitats cul-
turals, cíviques i esportives.

Vetllar i facilitar que les noves 
tecnologies arribin a tots els 
veïns.

Mantenir en bon estat els car-
rers, camins rurals i comunica-
cions.

Mantenir en perfecte estat de 
neteja i manteniment els car-
rers, parcs, jardins
i espais públics municipals.

Reprendre, per la seva execució, 
les obres pendents suspeses en 
l’anterior PUOSC.

Si és possible, dotar el municipi 
de les eines necessàries per tal 
d’augmentar la seva seguretat 
contra els robatoris.

Senyalització dels llocs d’interès 
a cada poble.

Ajuntament obert i dialogant 
per escoltar en tot moment 
les propostes, suggeriments i 
aportacions de tots els veïns del 
municipi que ho desitgin.

Propostes



Josep Llobet i Condal (ERC)
Alcalde President, Obres i contractacions.

Josep Vila i Gargante (ERC)
Tinent d’Alcalde.

Joan Vidal i Quintana (ERC)
Responsable del poble de Comabella
i Serveis socials.

Ricard Garganté i Cera (ERC)
Tresorer i Festes.

Josep Verdès i Oliva (ERC)
Cultura i Joventut.

Per poder dur a terme amb més eficàcia 
totes les tasques en el nou Ajuntament 
ens vam distribuir la feina de la següent 
manera:

Constitució de l'Ajuntament (2015)
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Arribats a aquest punt de final de legislatura, 
toca fer recompte, com fem cada quatre anys, 
del grau de realització del programa electoral 
i de les propostes que aquest incloïa, i que us 
plantejàvem el Maig del 2015 com a eixos prin-
cipals de la nostra actuació si arribàvem a te-
nir responsabilitats de govern a l’Ajuntament.

Ens comprometíem, i així ho hem fet, a man-
tenir un tracte igualitari entre tots els veïns 
i veïnes del municipi. La justícia i la igualtat 
entre tothom son valors republicans i han 
estat una de les nostres prioritats.  Hem estat 
sempre oberts i receptius davant de qualsevol 
inquietud i suggeriment, arribés d’on arribés 
i fos qui fos qui el formulés, i sempre hem fet 
tot el possible per solucionar favorablement 
qualsevol de les qüestions plantejades pels 
nostres veïns.

Hem procurat, i em sembla que ho hem 
aconseguit, que els nostres veïns percebessin 
l’Ajuntament com la casa de tots. Hem estat 
oberts, transparents i disposats en tot moment 
a atendre qualsevol persona que necessités el 
nostre ajut i atenció.

Hem mantingut i millorat els nostres equipa-
ments municipals, Casa Consistorial, locals 
socials, poliesportiu, piscina, centre mèdic, lo-
cals de reunions, carrers i places, etc, i els hem 
posat sempre a disposició dels nostres veïns 
per a la realització de festes i altres esdeveni-
ments de caràcter cultural, social i/o familiar.

També, tal com us proposàvem, hem buscat 
sempre el millor finançament per totes les 
obres que s’han dut a terme al municipi. Som 
un Ajuntament petit, amb un pressupost limi-
tat i adequat a la nostra població i, per tant, per 
nosaltres, és absolutament necessari buscar en 
les administracions supramunicipals el finança-

ment adequat per tirar endavant les obres i ac-
tuacions programades. Sense l’ajut d’aquestes 
seria totalment impossible realitzar-les.

Per tot això, el nostre Ajuntament ha estat 
sempre present, amb projectes de diferent en-
vergadura, a totes les convocatòries de concu-
rrència pública que han anat sortint, tant de 
la Generalitat de Catalunya com de la Diputa-
ció, així com d’altres administracions que amb 
menor quantia també ens han anat ajudant.

També hem demanat, sobretot a la Diputació, 
una gran quantitat d’ajuts directes de Presi-
dència que han contribuït a finançar obres de 
més petit format i imprevistos que sempre van 
sorgint i que no tenen cap altre finançament 
que aquestes subvencions directes.

En aquest punt, sí que voldria ressaltar les 
diferents obres, sobretot pavimentacions de 
camins rurals, que en un principi no estaven 
previstes i que sí que s’han pogut realitzar grà-
cies, d’una banda, a la vigilància constant de 
les línies d’ajuts que han anat sortint,  i per 
l’altra a la insistència, per part nostra, en mos-
trar la necessitat de la realització d’aquestes 
millores, preferentment a la Diputació.

En aquest capítol, la nostra valoració ha de ser 
clarament positiva ja que en un principi no 
estaven previstes ni ens pensàvem poder dur a 
terme aquestes millores donada la situació de 
precarietat econòmica que pateixen algunes 
d’aquestes administracions. 

Tal com també us proposàvem, hem anat man-
tenint les activitats adreçades a la gent gran i 
als més petits, com per exemple el programa 
“peus en forma més de 60”, l’activitat de la 
gimnàstica pels més grans, els cursets de nata-
ció a la piscina municipal i activitats lúdiques 
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com són els grups d’animació, inflables i cu-
canyes  que hem programat en totes les festes 
locals especialment adreçades als nens i nenes 
del municipi.

També hem mantingut i potenciat les festes lo-
cals de cada poble amb importants aportacions 
de l’Ajuntament perquè es poguessin celebrar 
d’una manera el més digna i festiva possible. 
Amb aquesta finalitat hem dotat al pressupost 
de cada any de l’Ajuntament amb els recursos 
suficients per a que pogués ser d’aquesta ma-
nera. Per altra banda, amb la comissió de festes 
hem seguit fent celebracions com la cavalca-
da  de Reis, torronades, Sant Joan, Castanyada, 
i dinars de germanor, que tant caliu donen a 
cada poble i al municipi en conjunt.

Sempre ha estat voluntat d’aquest Ajunta-
ment el col•laborar amb les entitats culturals 
cíviques i esportives ubicades al municipi, 
en la mesura que ens ha estat possible. Hem 
col•laborat amb l’Associació cultural La Ma-
rinada per tal que el Pessebre Vivent que or-
ganitzen esdevingués un espectacle magnífic 
i aconseguís les cotes d’excel•lència que ha 
assolit.  

Durant aquesta legislatura que ara finalit-
za, també hem aconseguit que la telefonia 
fixa i internet arribés a tots els nostres veïns 
amb una qualitat i sobretot a uns preus 
molt competitius. Mitjançant un conveni de 
col•laboració amb Bon Àrea Telecom en que 
el nostre Ajuntament ha aportat una impor-
tant quantitat econòmica, s’han pogut dur a 
terme unes obres amb les que hem pogut faci-
litar el servei de telefonia fixa i internet a bona 
part dels nostres veïns.

Tampoc estava contemplada ni prevista a les 
nostres propostes de programa, l’obra que 
realitzarem justament ara en finalitzar la le-
gislatura. Es tracta de l’obra d’arranjament de 
la Plaça de la bàscula de Sant Guim, que amb 
un pressupost elevat i amb una important 
subvenció per part de la Diputació de Lleida, 
reconvertirem aquesta zona del poble en un 
nou espai lúdic i multifuncional molt mes útil 
i còmode per ser utilitzat per diverses activi-
tats lúdiques, culturals i esportives.

Tampoc estava previst rebre una subvenció 
de la Diputació per canviar la calefacció de 

l’Ajuntament però una vegada confirmada, 
durem a terme aquesta important obra sobre-
tot pel bon funcionament intern de les ofici-
nes municipals.

Com a millora de les condicions de l’Ajunta-
ment també s’ha fet arranjament de la teu-
lada i parets de l’arxiu municipal per tal de 
pal•liar l’entrada d’humitats que patíem.

Hem fet moltes coses, les que hem enumerat 
anteriorment i algunes que no hem mencio-
nat per no fer més llarg el relat. Reconeixem 
que alguna també s’ha quedat per fer per man-
ca de temps o de recursos econòmics per dur-
la a terme, però segur que s’afrontaran en un 
futur pròxim.

Hem treballat intensament per fer possible tot 
això amb esforç, il•lusió, ganes i voluntat de 
servei que son ingredients bàsics per desenvo-
lupar qualsevol tasca des de l’administració 
local.

Aquí als Ajuntaments petits no hi ha horaris 
ni limitació de temps ni restriccions de dispo-
nibilitat. La mateixa confiança i proximitat 
amb els teus veïns fa que hagis d’estar, de ve-
gades, les 24 hores del dia al seu servei per so-
lucionar qualsevol problema que esdevingui. 

Però consti aquí que ho hem fet i ho fem a 
gust perquè ens agrada i ens omple de satis-
facció en veure que el teu esforç i dedicació 
es converteixen en obres i millores pel teu 
poble. Sé que sembla un tòpic, però no hi ha 
res que t’enorgulleixi més que servir des de 
l’Ajuntament als veïns del teu poble.

Abans de finalitzar, volem dir que tota l’obra 
de govern que us detallarem a continuació 
no hauria estat possible sense l’ajut, assesso-
rament i col•laboració de tot l’equip tècnic 
del nostre Ajuntament: Secretari, Intervento-
ra, Auxiliar Administrativa, Arquitecte muni-
cipal, Informàtic, Tècnica de joventut, Servei 
d’enginyeria del Consell Comarcal, Assistent 
social, Agutzils, Brigada Comarcal, Membres 
de la Comissió de Festes, etc. 

L’obligació dels polítics és prendre decisions 
però, per a que aquestes siguin encerta-
des  i útils, és necessària i imprescindible la 
col•laboració i assessorament d’aquests pro-
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fessionals que tant ens ajuden en la nostra tas-
ca diària. A tots ells, donem el nostre més sin-
cer reconeixement, i també a vosaltres veïns 
i veïnes que tantes vegades ens heu ajudat i  
col·laborat en diverses tasques. Tots junts hem 
treballat colze a colze i dia a dia per a fer pos-
sibles totes aquestes obres i actuacions que a 
continuació us detallem i que teniu a la vostra 
disposició. 

Moltes gràcies!
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OBRES PROGRAMADES
EN L'ANTERIOR LEGISLATURA
I EXECUTADES EN L'ACTUAL



COL·LOCACIÓ D’UNA ANTENA PER A LA 
MILLORA DE TELEFONIA FIXA I INTERNET
SANT GUIM DE LA PLANA

INSTAL·LACIÓ
DE PARCS INFANTILS 
COMABELLA I VICFRED

APARELLS ELÈCTRICS COMPLEMENTARIS A 
L’ANTENA DE TELEFONIA FIXA I INTERNET 
SANT GUIM DE LA PLANA

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
VICFRED

INSTAL·LACIÓ DE SORTIDORS D’AIGUA
AMB CLAU MAGNÈTICA
TOTS ELS NUCLIS

En la passada legislatura, van quedar pendents 
de realitzar quatre obres que, algunes d’elles 
licitades o a punt de fer-ho, no vam tenir temps 
d’executar abans de finalitzar la legislatura.

Aquestes obres van ser les següents i van ser re-
alitzades només començar la legislatura 2015-
2019.



COL·LOCACIÓ D’UNA 
ANTENA PER A LA MILLORA 
DE TELEFONIA FIXA
I INTERNET
SANT GUIM DE LA PLANA

L’obra ha consistit en la col•locació d’un pal 
cil•líndric de formigó anclat sobre una plata-
forma també de formigó, on s’instal•laran les 
antenes per rebre i enviar la senyal. En la seva 
base s’han col•locat els armaris amb els apa-
rells elèctrics necessaris pel seu funcionament.
S’ha buscat una ubicació idònia, al camí que va 
a les granges de Sant Guim, perquè des d’aquí 
arriba la senyal telefònica de manera directa a 
totes les cases del nucli de Sant Guim.

També s’ha procedit a contractar per part de 
l’Ajuntament un nou subministrament elèc-
tric amb FECSA-ENDESA.

Pressupost: 3.000 €

Fons propis: 100% del cost

Gràfica d'arxiu
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Sant Guim de la Plana

Vicfred

Comabella

INSTAL·LACIÓ DE 
SORTIDORS D’AIGUA
AMB CLAU MAGNÈTICA 
TOT ELS NUCLIS

Aquesta obra va consistir en la instal·lació 
de sortidors d’aigua accionats amb una clau 
magnètica personal, pensats per subministrar 
aigua per l’ús agrícola i ramader, a un preu 
més ajustat.

Pressupost: 29.631 €

Subvenció Diputació de Lleida: 20.000 €

Fons propis: 15,6% del cost
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Pressupost: 4.663,52 €

Fons propis: 15,4% del cost

APARELLS ELÈCTRICS 
COMPLEMENTARIS A 
L’ANTENA DE TELEFONIA 
FIXA I INTERNET
SANT GUIM DE LA PLANA

Un cop contractat el subministrament elèc-
tric, per completar el total funcionament de 
l’antena, es van haver de col•locar uns ar-
maris amb els quadres elèctrics i els aparells 
necessaris pel correcte funcionament de tot el 
sistema. També s’hi va col•locar el comptador 
de la companyia.

Pressupost: 35.752,48 €

Subvenció Diputació de Lleida: 25.000 €

Fons propis: 30,1% del cost

PAVIMENTACIÓ
DEL CARRER DE LES ERES
VICFRED

Amb aquesta obra es van pavimentar 200 m 
que van a una part de les granges i finques del 
poble de Vicfred.

Aquesta pavimentació es va fer amb aglomerat 
en calent, 5 cm, sobre una plataforma compac-
tada de tutú de 15 cm.
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Pressupost: 21.238,76 €

Subvenció Diputació de Lleida: 17. 975,16 €

Fons propis: 15,4% del cost

INSTAL·LACIÓ
DE PARCS INFANTILS 
COMABELLA I VICFRED

Es van construir aquests dos parcs als dos 
nuclis esmentats amb tot un seguit d’equipa-
ments per jugar i gaudir els més petits.

Comabella

Vicfred

23









EQUIPAMENTS
I OBRES EN GENERAL



EQUIPAMENTS
I OBRES EN GENERAL



DESBROSSAMENT DE VIES MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
CARRETERA DE VICFRED
VICFRED

EQUIPAMENT I MOBILIARI ESPORTIU
PER A LA PISTA POLIESPORTIVA
SANT GUIM DE LA PLANA

SENYALITZACIÓ PER A REDUCCIÓ
DE VELOCITAT CARRETERA DE VICFRED
VICFRED

OBRES DE RESTAURACIÓ POU DE MADERN
VICFRED

ARRANJAMENT I NETEJA CUNETES 
CARRETERA DE COMABELLA
COMABELLA

EQUIPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ
SANT GUIM DE LA PLANA

ARRANJAMENT DE DIVERSOS
CAMINS MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA I VICFRED

COMPLEMENT DE PAVIMENTACIÓ
AL CAMÍ DE LES SERRES
SANT GUIM DE LA PLANA

INTERVENCIÓ A LES PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

CAMÍ DE L’HORTA I PAS DE L’AIGUA
SANT GUIM DE LA PLANA

MILLORA DEL CAMÍ
DEL CEMENTIRI DE COMABELLA
COMABELLA

ARRANJAMENT TEULADA I ARXIU
DE LA CASA CONSISTORIAL
SANT GUIM DE LA PLANA

EQUIPAMENTS LOCALS SOCIALS
SANT GUIM DE LA PLANA I VICFRED

RETOLACIÓ DELS CARRERS
DEL NUCLI URBÀ
COMABELLA

MOBILIARI PELS LOCALS SOCIALS
TOTS ELS NUCLIS

EQUIP PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ
SANT GUIM DE LA PLANA

SISTEMES DE CLORACIÓ DIPÒSITS D’AIGUA
COMABELLA I VICFRED

COL·LOCACIÓ ESCALA INTERIOR
D’ACCÉS AL DIPÒSIT D'AIGUA
VICFRED

COMPRA D’UN TENSIÒMETRE
PEL CONSULTORI MÈDIC
SANT GUIM DE LA PLANA

ARRANJAMENT DEL
CAMÍ DE CIRCUMVAL·LACIÓ
SANT GUIM DE LA PLANA

REPARACIONS BOMBA
DEL POU DE L’HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA

NETEJA DIPÒSITS HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA

COL·LOCACIÓ PASSAMÀ
AL CARRER DE LA COSTA
SANT GUIM DE LA PLANA

COL·LOCACIÓ DE CASETA DE SERVEIS A 
L'EXTERIOR DEL LOCAL SOCIAL
COMABELLA

ARRANJAMENT DEL DESGUÀS
DE LES PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

OBRES DE MILLORA D'ESPAIS PÚBLICS
SANT GUIM DE LA PLANA

INSTAL·LACIÓ NOU SISTEMA DE 
CALEFACCIÓ A L'EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
SANT GUIM DE LA PLANA

SUBSTITUCIÓ DELS BANCS DE L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL
VICFRED



DESBROSSAMENT
DE VIES MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

L’any 2015 es va procedir a desbrossar part 
dels camins rurals del Municipi, amb el tall 
de les branques que dificultaven el pas dels 
vehicles agrícoles.

EQUIPAMENT I MOBILIARI 
ESPORTIU PER A LA PISTA 
POLIESPORTIVA
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb aquesta actuació, es va equipar la pista 
poliesportiva de Sant Guim amb unes noves 
cistelles de bàsquet, més modernes i funcio-
nals que les que hi havia, i amb altres materi-
als per la pràctica de l’esport al nostre poble.

SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL
Ctra. de VICFRED
VICFRED

Aquesta obra va consistir en el repintat de 
les línies laterals i centrals de la carretera 
de Vicfred, amb la finalitat d’augmentar la 
seguretat i visibilitat sobretot a l’hivern i en 
episodis de boira.

Pressupost: 3.231,91 €

Subvenció Diputació de Lleida: 3.231,91 €

Pressupost: 4.498,52 €

Subvenció Con. Català de l'Esport: 4.048,67 €Pressupost: 10.661,31 €

Subvenció Diputació de Lleida: 10.661,31 € Fons propis: 10% del cost
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SENYALITZACIÓ PER A 
REDUCCIÓ DE VELOCITAT
CARRETERA DE VICFRED
VICFRED

Van col.locar-se senyals de limitació de veloci-
tat i bandes sonores a la carretera de Vicfred. 
Cal reconèixer la impopularitat i incomodi-
tat d’aquestes bandes sonores per al trànsit 
rodat però també la seva gran efectivitat en 
la reducció de la velocitat en el nucli urbà de 
Vicfred. Vam voler primar la seguretat en la 
travessia de Vicfred, amb els nombrosos acces-
sos a granges i finques que hi ha, a la incomo-
ditat que representen aquests obstacles. 

Pressupost: 5.872,56 €

Subvenció Diputació de Lleida: 5.000 €

Fons propis: 14,9% del cost
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OBRES DE RESTAURACIÓ 
DEL POU DE MADERN
VICFRED

Aquesta obra va consistir en la restauració del 
parc del Pou de Madern que, degut a les fortes 
pluges caigudes el mes de Novembre de l’any 
2016, va quedar en molt mal estat.

Pressupost: 4.900 €

Subvenció Diputació de Lleida: 4.900 €
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EQUIPAMENTS
LOCALS SOCIALS
SANT GUIM DE LA PLANA

Es van comprar una taula de ping-pong i un 
futbolí per equipar el local social de Sant 
Guim de la Plana.

ARRANJAMENT I NETEJA 
CUNETES CARRETERA DE 
COMABELLA
COMABELLA

Aquesta actuació va consistir en la neteja i re-
construcció de les cunetes de la carretera que 
accedeix al nucli de Comabella, ja que feia 
molt de temps que estaven en mal estat i des-
prés de l’obra van quedar força bé. 

Pressupost: 1.089 €

Fons propis: 100% del cost

Pressupost: 4.875,09 €

Subvenció Diputació de Lleida: 4.000 €

Fons propis: 18% del cost

EQUIPS PER A PROCESSOS 
D’INFORMACIÓ (1)
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb aquesta petita actuació es va dotar al nos-
tre Ajuntament de diversos aparells informà-
tics pel nostre dia a dia.

Pressupost: 343,79 €

Fons propis: 100% del cost

33



Pressupost: 49.968,62 €

Subvenció Gen. Catalunya: 48.794,36 €

Fons propis: 2,3% del cost

ARRANJAMENT DE 
DIVERSOS CAMINS 
MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA
I VICFRED

Aquesta va ser una actuació important i molt 
ben dotada econòmicament per la Generalitat 
de Catalunya en un Pla Especial de Camins 
que va treure a concurs.

Es van pavimentar amb aglomerat en calent el 
camí de les Serres de Sant Guim de la Plana i 
també una part del camí que va de Vicfred al 
Pou de Madern i a algunes granges adjacents.
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COMPLEMENT
DE PAVIMENTACIÓ
AL CAMÍ DE LES SERRES
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb aquesta obra es va complementar amb 
formigó la part més alta de la pavimentació 
que ja s’havia fer al Camí de les Serres, per aca-
bar de coronar la pujada.

Pressupost: 1.000 €

Fons propis: 100% del cost

Pressupost: 5.729 €

Fons propis: 100% del cost

Pressupost: 550 €

Fons propis: 100% del cost

ARRANJAMENT TEULADA 
LOCAL DE MÀQUINES 
PISCINA
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb aquesta actuació es va arreglar la teulada 
del local on estan ubicades les màquines de la 
piscina i també es van arrebossar les parets del 
mateix local.

PAVIMENTACIÓ VORERA 
DARRERA LOCAL PISCINA
SANT GUIM DE LA PLANA

Per tal d’evitar filtracions en el local on s’ubi-
quen els comandaments de la piscina, es va pa-
vimentar la part del darrera de la caseta amb 
formigó i també es va col•locar mallaço per 
evitar esquerdes posteriors.
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CAMÍ DE L’HORTA
I PAS DE L’AIGUA
SANT GUIM DE LA PLANA

Aquesta també va ser una obra important i 
molt esperada pels veïns de Sant Guim de la 
Plana.

Va consistir en la pavimentació amb aglome-
rat d’un camí mot transitat pels veïns de Sant 
Guim, que condueix als horts del poble i a di-
ferents explotacions avícoles i ramaderes que 
hi ha a la zona.

Pressupost: 19.819,80 €

Subvenció Diputació de Lleida: 15.000 €

Fons propis: 24,3% del cost
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ARRANJAMENT TEULADA 
I ARXIU DE LA CASA 
CONSISTORIAL 
SANT GUIM DE LA PLANA

Aquesta obra va consistir en l’arranjament de 
la teulada de l’Ajuntament amb la finalitat 
d’evitar goteres d’aigua que es produïen en 
dies de molta pluja i que afectaven a la depen-
dència destinada a arxiu del nostre Ajunta-
ment.

També es va procedir a aïllar les parets 
d’aquest petit quartet amb Pladur a fi i efecte 
d’evitar la gran humitat que hi havia i que de-
teriorava el material allí dipositat.

Pressupost: 7.729,48 €

Subvenció Diputació de Lleida: 7.000 €

Fons propis: 9,4% del cost

Pressupost: 15.199,14 €

Subvenció Dip. de Lleida: 14.483,23 €

Fons propis: 4,7% del cost

MILLORA DEL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI DE COMABELLA
COMABELLA

Amb aquesta obra es va pavimentar amb aglo-
merat en calent el camí que transcorre per la 
part nord del nucli de Comabella, que també 
condueix a la part alta del poble i més enllà 
també arriba al cementiri de la localitat. 
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EQUIPAMENTS
LOCALS SOCIALS
SANT GUIM DE LA PLANA
I VICFRED

Es van comprar 400 cadires de plàstic gris per 
substituir les velles cadires de color blanc que 
hi havia als locals socials de Sant Guim de la 
Plana i Vicfred, ja una mica deteriorades de-
gut al seu ús.

RETOLACIÓ DELS CARRERS
DEL NUCLI URBÀ
COMABELLA

Aquesta és una actuació de la que ens sentim 
especialment orgullosos des de l’Ajuntament. 
Comabella era, dels tres nuclis, l’únic que no 
comptava amb noms als seus carrers. Amb 
aquesta obra s’han col•locat unes plaques de 
bronze sobre un pergamí de ferro forjat, ele-
gants i adequades a l’entorn de cases de pedra 
i carrers estrets, amb els noms dels carrers que 
els mateixos veïns varen batejar en una reunió 
de poble que es va fer. També es van col•locar 
números a totes les cases del nucli.

Pressupost: 4.779,98  €

Fons propis: 100% del cost

Pressupost: 4.400  €

Fons propis: 100% del cost
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MOBILIARI
PELS LOCALS SOCIALS
TOTS ELS NUCLIS

Amb una subvenció de l’IEI de la Diputació de 
Lleida, es van poder comprar 40 taules de plàs-
tic plegables, molt pràctiques i funcionals, que 
es van destinar al local social de Sant Guim de 
la Plana i al de Vicfred, a parts iguals. També 
es van comprar 25 cadires de plàstic pel local 
social de Comabella.

EQUIP PER A PROCESSOS 
D’INFORMACIÓ (2)
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb aquesta actuació es va comprar un nou 
ordinador més potent i modern, que actua 
com a servidor a les oficines municipals.

Pressupost: 3.729,10 €

Subvenció Diputació de Lleida: 800 €

Fons propis: 78,5% del cost

Pressupost: 1.198 €

Fons propis: 100% del cost
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COL·LOCACIÓ ESCALA 
INTERIOR D’ACCÉS AL 
DIPÒSIT D'AIGUA
VICFRED

Es va col·locar una nova escala més segura i 
protegida per possible caigudes, a l’interior 
del dipòsit d’aigua de Vicfred, per accedir a la 
part alta del dipòsit amb total seguretat.

COMPRA D’UN 
TENSIÒMETRE PEL 
CONSULTORI MÈDIC
SANT GUIM DE LA PLANA

Amb la subvenció que la Diputació destina a 
equipaments pels consultoris mèdics, vàrem 
adquirir un nou tensiòmetre pel nostre con-
sultori.

Pressupost: 3.256,80 €

Subvenció Diputació de Lleida: 3.000 €

Fons propis: 7,9% del cost

Pressupost: 20.912,56 €

Subvenció Dip. de Lleida: 19.866,93 €

Fons propis: 5% del cost

Pressupost: 113 €

Fons propis: 100% del cost

SISTEMES DE CLORACIÓ 
PELS DIPÒSITS D’AIGUA
COMABELLA I VICFRED

Aquesta obra havia estat subvencionada per la 
Diputació per l’any 2019, però vàrem demanar 
un avançament d’execució degut a la seva ur-
gència, i es va poder dur a terme durant l’any 
2018.

Va consistir en la col.locació en els dipòsits 
d’aigua potable de Vicfred i Comabella d’uns 
nous i sofisticats sistemes de cloració per ga-
rantir la total potabilitat de l’aigua en aquests 
dos nuclis.
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NETEJA DIPÒSITS HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA

El mes d’Abril del 2018 es van netejar els dos 
dipòsits de l’horta de Sant Guim.

ARRANJAMENT DEL
CAMÍ DE CIRCUMVAL·LACIÓ
SANT GUIM DE LA PLANA

Petita actuació per arranjar una part del camí 
que circumval·la el nucli de Sant Guim, i que 
l’aigua s’havia endut ja feia un temps.

Pressupost: 450 €

Fons propis: 100% del cost

REPARACIONS BOMBA
DEL POU DE L’HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA

En dues ocasions, els anys 2015 i el 2018, es va 
haver de reparar el motor-bomba del pou de 
l’horta de Sant Guim. En la primera es va repa-
rar el motor elèctric de la bomba i en la segona 
es va haver de canviar el motor-bomba sencer 
i el tub d’impulsió que ara es de poliuretà, en 
lloc del de ferro que hi havia anteriorment.

Pressupost: 4.232,43 €

Fons propis: 100% del cost

Pressupost: 1.500 €

Fons propis: 100% del cost

COL·LOCACIÓ PASSAMÀ
AL CARRER DE LA COSTA
SANT GUIM DE LA PLANA

Atenent la petició d’alguns veïns de Sant Guim 
de la Plana, es va col·locar un passamà a la pa-
ret per augmentar la seguretat en l’accés a la 
part alta on es troba l’Ajuntament i l’església 
del poble. 

Pressupost: 290 €

Fons propis: 100% del cost
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COL·LOCACIÓ DE CASETA 
DE SERVEIS A L'EXTERIOR 
DEL LOCAL SOCIAL
COMABELLA

Es va comprar una caseta metàl•lica per ubi-
car un WC i lavabo a l’exterior del local social 
de Comabella. Fins ara, en les festes i celebraci-
ons que es feien en aquest nucli, se n’havia de 
llogar un a una empresa aliena.

Pressupost: 753  €

Fons propis: 53% del cost

Fons poble de Comabella: 353 €

ARRANJAMENT DEL 
DESGUÀS DE LES PISCINES 
MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

Arranjament de la sortida d'aigües provinent 
de les piscines municipals del municipi.

Pressupost: 2.738,19 €

Subvenció Gen. Catalunya: 2.738,19 €

Fons propis: 0% del cost

REPASSAR CORNISSA I 
CANAL DE PEDRA ESGLÉSIA
COMABELLA

Amb aquesta obra es va arranjar la cornisa de 
l’església de Comabella per evitar possibles 
despreniments amb el perill que això suposa 
pels vianants del poble. També es va arranjar 
la teulada del campanar de la mateixa església.

Fons propis: 0% del cost

Pressupost: 3.420 €
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OBRES DE MILLORA 
D'ESPAIS PÚBLICS
SANT GUIM DE LA PLANA

Aquesta és una obra important que s’està realit-
zant en el moment de la redacció d’aquest llibret.

Inclosa en el PEIL ( Pla específic d’inversions 
locals) de la Diputació, està molt ben dotada 
econòmicament i rep una important subven-
ció amb la que s’afrontarà una important mi-
llora en el nucli de Sant Guim. 

L’obra consisteix en la pavimentació amb aglo-
merat de 1.188 m2 de l’esplanada de la bàscula 
de Sant Guim.  Construcció d’un mur que a la 
vegada farà de banc allargat per seure, amb pe-
dra del país per mantenir així l’harmonia amb 
les construccions existents al poble. Plantació 

d’arbres de la mateixa tipologia que els exis-
tents, al costat nord de la plaça. Construcció 
de jardineres a la part sud de la plaça. Instal-
lació de sistema de reg automàtic pels arbres 
existents i pels de nova plantació. Instal·lació 
de llumeneres LED de baix consum respectant 
el decret de contaminació lluminosa.

Amb la realització d’aquesta obra s’aconsegui-
ran dues finalitats. D’una banda, l’esplanada 
pavimentada servirà d’aparcament i d’espai 
de circulació de camions i maquinària  agríco-
la, per entrar i sortir de la bàscula municipal.
D’altra banda, es dotarà al poble d’un nou es-
pai que podrà ser utilitzat per festes, concerts, 
trobades i altres activitats a l’aire lliure.

També permet deixar enrere una esplanada 
que era de terra i grava i que en èpoques de 
pluja feia difícil i incòmoda la seva utilització.

Pressupost: 55.813,76 €

Subvenció Diputació Lleida: 50.561,77 €

Fons propis: 9,4% del cost
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INSTAL·LACIÓ NOU SISTEMA 
DE CALEFACCIÓ A L'EDIFICI 
DE L’AJUNTAMENT
SANT GUIM DE LA PLANA

Aquesta es una millora tan necessària com 
imprescindible pel bon funcionament de les 
instal•lacions del nostre consistori.

Amb l’actual sistema elèctric de calefacció, es 
produeixen, sobretot a l’hivern, innumerables 
talls del fluïd elèctric, degut a l’elevat consum 
que tenim, amb els inconvenients que això su-
posa.

Es col•locarà un nou sistema de calefacció a 
base  de gas-oil, amb una caldera i nous radi-
adors, per garantir la total comfortabilitat en 
tot l’edifici consistorial.

SUBSTITUCIÓ DELS BANCS 
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
VICFRED

Recentment es van substituir els vells bancs de 
fusta de l’església de Vicfred i se’n van col·lo-
car uns de nous, també de fusta, més moderns.

Pressupost: 13.907,74 €

Subvenció Diputació de Lleida: 13.000 €

Fons propis: 6,5% del cost

Pressupost: 5.400 €

Parròquia de Vicfred: 4.400 €

Fons propis: 18,5% del cost
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FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS

CONSULTA PODOLÒGICA
“PEUS EN FORMA + DE 60”
TOTS ELS NUCLIS

COL·LABORACIÓ AMB EL PESSEBRE VIVENT
SANT GUIM DE LA PLANA

BRIGADA COMARCAL 
TOTS ELS NUCLIS

SERVEI DE SOCORRISTA
A LA PISCINA MUNICIPAL
TOTS ELS NUCLIS

CONVENI D’ADHESIÓ A L’ATM
TOTS ELS NUCLIS

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS

CONSULTA
ASSISTENT SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS



FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS

Igual que en passades legislatures, en aques-
ta, hem mantingut i millorat les nostres festes 
locals. 

Des de l’Ajuntament, hem aportat els recursos 
necessaris del nostre pressupost per a que les 
Festes Majors dels tres nuclis esdevinguessin 
dates lúdiques i de retrobament entre els veïns 
dels nostres pobles i els amics i familiars que 
ens visiten amb motiu d’aquestes festes. Cal 
dir que en aquestes Festes Majors hem comp-
tat també amb les aportacions voluntàries de 
la majoria de veïns dels tres pobles, que han 
ajudat a cobrir les despeses generals de les fes-
tes i que agraïm sincerament.

S’han programat diferents actuacions en di-
recte i s’han organitzat activitats dirigides a 
tots els públics. Així, petis, joves i grans han 
pogut assistir i gaudir d’actes adaptats als seus 
gustos i necessitats.

S’ha celebrat cada any la festa del Roser de 
Sant Guim amb actuacions en directe al local 
social.  S’han fet dinars de germanor als tres 
nuclis, també la festa de la Castanyada, Re-
vetlla de Sant Joan, Torronades, Cavalcada de 
Reis, etc.

Hem d’agrair també en aquest punt, la col·la-
boració i la gran tasca que han realitzat Co-
missions de Festes de cada poble, amb les 
quals des de l’Ajuntament hem organitzat tots 
aquests esdeveniments. Sense el seu ajut, sem-
pre efectiu i desinteressat, no haurien estat 
possibles les festes al nostre municipi.

A tots i totes, des de l’Ajuntament us fem 
arribar el nostre més sincer agraïment.

Visita dels Reis a l'Església de St. Guim

Espectacle Maite Carreras a la Festa del Roser

Gimnàsia a Vicfred

Coral de Sant Ramon a Vicfred
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Cavalcada de Reis

Coral de Granyena a Comabella

Concert d'Havaneres, Sant Guim de la Plana

1 d'octubre de 2017, defensant la Democràcia

Dinar de germanor a Comabella

Dinar del Roser a Sant Guim de la Plana

Congrés d'Esquerra amb Carme Forcadell

Concert de Festa Major, Vicfred
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Les Filomenetes, Castanyada a Sant Guim

MHP Carme Forcadell visita l'Ajuntament

Parc inflable infantil a Comabella

Sopar de germanor, Vicfred

Reis a Sant Guim de la Plana

Festa de la Castanyada al local social de Vicfred

Compromesos amb el país
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CONTRACTACIÓ 
SOCORRISTA PISCINA 
MUNICIPAL
SANT GUIM DE LA PLANA

Com cada any l’Ajuntament posa al servei dels 
usuaris de la piscina municipal, un socorris-
ta titulat per assistir les possibles incidències 
que es poguessin produir en l’horari de bany.

Foto d'arxiu

BRIGADA COMARCAL 
TOTS ELS NUCLIS

En aquesta legislatura també s’ha mantingut 
el servei de brigada comarcal, tan important 
pels nostres pobles. El Consell Comarcal posa 
a disposició dels municipis que ho desitgen 
unes persones que realitzen tasques de neteja 
de carrers i locals, esporga d’arbres, desbros-
sat de jardins, pintat d’equipaments munici-
pals, etc.

Aquestes persones estan integrades en plans 
d’ocupació que gestiona el Consell Comarcal i 
per això el cost pels Ajuntaments és molt eco-
nòmic i resulta així molt interessant la seva 
contractació.

COL·LABORACIÓ
AMB EL PESSEBRE VIVENT
SANT GUIM DE LA PLANA

Hem continuat col•laborant amb les repre-
sentacions del Pessebre Vivent de Sant Guim 
de la Plana. Aquest Ajuntament, en la mesu-
ra que li ha estat possible, ha ajudat a que 
aquestes representacions del nostre pessebre 
esdevinguessin un espectacle únic i magnífic 
i fossin orgull dels veïns del nostre municipi i 
admiració dels visitants de fora.
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CONSULTA PODOLÒGICA 
“PEUS EN FORMA + DE 60”
TOTS ELS NUCLIS

Tots els anys d’aquesta legislatura, al municipi 
hem comptat amb el servei d’una  podòloga 
adreçat principalment als majors de 60 anys.
El servei es desenvolupa al consultori mèdic de 
Sant Guim de la Plana i ve donat i subvencio-
nat des de l’àrea de Serveis Socials del Consell 
Comarcal. Gràcies a aquest suport que ofereix 
el Consell Comarcal, els preus pels usuaris són 
molt assequibles.

CONSULTA ASISTENT 
SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS

Gràcies també a la col·laboració amb el Con-
sell Comarcal, tenim, a Sant Guim de la Plana, 
la possibilitat de comptar amb una assistent 
social per realitzar les consultes que els nos-
tres veïns i veïnes necessitin fer sobre qualse-
vol tema relacionat amb l’àrea de serveis soci-
als. Aquest servei pot ser en visites concertades 
prèviament al mateix Ajuntament, o a domici-
li de l'usuari si cal.

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS

S’ha continuat realitzant l’activitat de la gim-
nàstica per la gent gran. Aquesta activitat, que 
imparteix una professional, sempre ha tingut 
una notable acceptació i per això s’ha pogut 
continuar duent a terme. Es realitza en col-
laboració amb els Serveis Socials del Consell 
Comarcal i la FATEC. Els participants apor-
ten una quantitat simbòlica i la resta la posa 
l’Ajuntament de fons propis.

CONVENI
D’ADHESIÓ A L’ATM
TOTS ELS NUCLIS

Hem mantingut vigent aquest conveni amb 
l’ATM gràcies al qual els nostres veïns i veïnes 
poden viatjar pel territori a uns preus molt as-
sequibles.

Imatge  d'arxiu

56



57



58



59





RESUM GRÀFIC I
QUADRE D’INVERSIONS



RESUM GRÀFIC I
QUADRE D’INVERSIONS



GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
SANT GUIM DE LA PLANA

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
VICFRED

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
COMABELLA

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
TOTS ELS NUCLIS

PRINCIPALS ACTUACIONS
DESGLOSSAMENT DE COSTOS

PRINCIPALS ACTUACIONS
TAULA D’INVERSIONS



GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
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GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
VICFRED I COMABELLA
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GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
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PRINCIPALS ACTUACIONS
DESGLOSSAMENT DE COSTOS

COST A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT

COST SUBVENCIONAT

75,9%

24,1%
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PRINCIPALS ACTUACIONS
TAULA D’INVERSIONS
ACTUACIÓ NUCLI COST SUBVENCIÓ ENTITAT

EQUIPAMENTS I OBRES EN GENERAL

Desbrossament
de vies municipals

Tots 3.231,91 € 3.231,91 € Diputació de Lleida

Senyalització horitzontal a la 
carretera de Vicfred

VF 10.661,31 € 10.661,31 € Diputació de Lleida

Equipament i mobiliari esportiu 
per a la pista poliesportiva

SGP 4.498,52 € 4.048,67 € Consell Català de l’Esport

Senyalització per a la reducció de 
velocitat a la carretera de Vicfred

VF 5.872,56 € 5.000 € Diputació de Lleida

Obres de restauració del Pou de 
Madern

VF 4.900 € - -

Equipaments Locals Socials SG 343,79 € - -

Arranjament i neteja de cunetes 
a la carretera de Comabella

CB 4.875,09 4.000 € Diputació de Lleida

Equips per a
processos d’informació (1)

SGP 343,79 € - -

Arranjaments
diversos camins municipals

SGP 
VF

49.968,62 € 48.794,36 € Generalitat de Catalunya

Complement de pavimentació
al camí de les Serres

SGP 1.000 € - -

Arranjament teulada local 
piscinies municipals

SGP 5.729 € - -

Pavimentació vorera darrera 
local piscines municipals

SGP 550 € - -

Camí de l’Hora i Pas de l’Aigua SGP 19.819,80 € 15.000 € Diputació de Lleida

Millora del camí
del Cementiri de Comabella

CB 15.199,14 € 14.483,23 € Diputació de Lleida

Arranjament teulada i arxius de 
la Casa Consistorial

SGP 7.729,48 €  7.000 € Diputació de Lleida

Equipaments locals socials SGP
VF

4.779,98  € - -

Retolació carrers del nucli urbà CB 4.400  € - -

Mobiliari per als locals socials Tots 3.729,10 € 800 € Diputació de Lleida

Equips per a processos 
d’informació (2)

SGP 1.198 € - -
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ACTUACIÓ NUCLI COST SUBVENCIÓ ENTITAT

Sistemes de cloració pels dipòsits 
d’aigua

CB 
VF

20.912,56 € 19.866,93 € Diputació de Lleida

Col·locació d’escala interior d’accés 
al dipòsit d’aigua

VF 3.256,80 € 3.000 € Diputació de Lleida

Compra d’un tensiòmetre pel 
consultori mèdic

SGP 113 € - -

Arranjament del camí de 
circumval·lació

SGP 1.500 € - -

Reparació bomba del Pou de l’Horta SGP 4.232,43 € - -

Neteja dipòsits d’Horta SGP  450 € - -

Col·locació passamà al carrrer de 
la Costa

SGP 290 € - -

Col·locació de caseta de serveis a 
l’exterior del local social

CB 753 € 353 € Fons del poble de Comabella

Obres de millora d’espais públics SGP 55.813,76 € 50.561,77 € Diputació de Lleida

Instal·lació de nou sistema 
de calefacció a l’edifici de 
l’Ajuntament

SGP 13.907,74 € 13.000 € Diputació de Lleida

Substitució dels bancs de l’Església 
Parroquial

VF 5.400 € 4.400 € Parròquia de Vicfred

OBRES PROGRAMADES EN L’ANTERIOR LEGISLATURA I EXECUTADES EN L’ACTUAL

Col·locació d'una antena per la 
millora de telefonia fixa i internet

SGP 3.000 € - -

Pavimentació del carrer de les Eres VF 35.752,48 € 25.000,00 € Diputació de Lleida

Instal·lació de sortidors d'aigua amb 
clau magnètica

Tots 29.631 € 20.000,00 € Diputació de Lleida

Instal·lació de parcs infantils CB i VF 21.238,76 € 17. 975,16 € Diputació de Lleida

SGP: Sant Guim de la Plana          VF: Vicfred         CB: Comabella         Tots: Tots els nuclis
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Veïns i amics, aquí finalitza la relació i des-
cripció de les obres i actuacions que s’han dut 
a terme en el nostre municipi en els darrers 
quatre anys de legislatura.

Hem intentat mantenir-nos fidels a les propos-
tes que us fèiem a través del nostre programa 
de govern, el maig del 2015, quan ens presen-
tàvem de nou a les eleccions municipals.

Amb molta satisfacció però també amb tota 
la modèstia, volem dir-vos que hem complert 
i aconseguit realitzar la majoria dels projec-
tes que ens havíem proposat. És més, algunes 
obres i actuacions que s’han fet no estaven pas 
a la nostra ment en el moment de posar-nos 
en marxa en començar la legislatura que ara 
acabem. Si fem un repàs exhaustiu de les obres 
que us acabem de descriure, veiem com n’hi 
ha algunes que no estaven previstes i que s’han 
pogut realitzar en veure la necessitat i poder 
trobar, en molts casos, el finançament adient.

Hem estat constants i incisius, i de vegades pe-
sats, amb les administracions a l’hora de bus-
car recursos per finançar les obres que neces-
sitàvem realitzar. En un municipi petit com 
el nostre i amb un Ajuntament amb evidents 
limitacions pressupostàries, tenim sort de les 
aportacions de les administracions supramu-
nicipals per complir amb les expectatives i 
amb les propostes que ens fixem a l’inici de 
cada legislatura.

Tal com us dèiem en les nostres propostes, 
hem procurat sempre buscar el millor finança-
ment per totes i cada una de les actuacions a 
realitzar. De vegades ha costat i quan ha calgut 
hem hagut de comptar amb recursos propis de 
l’Ajuntament per complementar algun dèficit 
en algun moment. El fet de tenir un Ajunta-
ment sanejat econòmicament ens ha permès 
poder comptar amb el romanent suficient per 
a fer-hi front.

Hem treballat amb ganes i il.lusió, hi hem po-
sat esforç i dedicació, constància i molta vo-
luntat de servei. Entenem que sense tot això, 
res del que hem fet hauria estat possible, ens 
hauríem enganyat a nosaltres mateixos i us 
hauríem defraudat a vosaltres que vàreu dipo-
sitar la confiança en nosaltres justament per a 
que milloréssim els nostres pobles en benefici 
de la seva gent.

Voldria, abans d’acabar, fer una breu menció 
a l’actual moment polític que viu la nostra na-
ció Catalana.

Benvolguts veïns i amics, estem en una cruïlla 
històrica en la que només podem mirar i tirar 
endavant. Mai havíem arribat tan lluny i mai 
havíem estat tan a prop de l’objectiu somniat, 
que es la plena llibertat del nostre poble. Ara 
no s’hi val a tenir dubtes ni a mirar endarrere 
malgrat les amenaces i la repressió d’un Estat 
que ens vol continuar tenint sotmesos.

Des del nostre Ajuntament també apostem 
per un país lliure, tècnicament viable, econò-
micament sostenible i socialment just, on la 
seva gent puguin gaudir de llibertat, igualtat 
i fraternitat que son els principis republicans 
per excel.lència que defensem. Aquest Alcal-
de i el seu Ajuntament ens comprometem a 
seguir defensant, en la mesura que ens sigui 
possible, els drets humans, la democràcia i la 
llibertat, i a posar el nostre humil granet de 
sorra, per aconseguir un país mes pròsper i 
del tot lliure.

Com sempre en acabar, volem agrair-vos, a tots 
i totes, el vostre suport, ajut i col•laboració 
per realitzar tota aquesta obra de govern. Som 
conscients que des de l’Ajuntament ens toca 
tirar del carro però també entenem i reconei-
xem que sense l’ajut i comprensió de tots els 
veïns ens seria més difícil dur a terme la tasca 
de govern.

També volem demanar sincerament i humil-
ment disculpes si  algú s’ha sentit molest per 
alguna actuació o decisió que, amb la millor 
intenció, hem adoptat.

Entenem que en un poble petit com el nostre, 
on tots ens coneixem, la feina de govern de 
l’Ajuntament ha de ser una mica compartida 
per tots, i entre tots hem de fer de Sant Guim 
de la Plana un municipi on sigui còmode tre-
ballar, fàcil de progressar i bonic de viure.

Moltes gràcies!

Josep Llobet i Condal
Alcalde de Sant Guim de la Plana
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Gràcies
per la vostra
atenció.
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