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Benvolguts veïns i amics,
Fa quasi quatre anys, ens presentàvem a
tots vosaltres, com a grup, sota les sigles
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a
les eleccions municipals del maig del 2007 per
formar part de l’Ajuntament de Sant Guim de
la Plana.
Gràcies a l’ampli suport obtingut de tots vosaltres, veïns i amics de Sant Guim, en aquelles
eleccions vam poder obtenir una còmoda majoria suﬁcient per formar govern i dirigir, tal
com ens havíem proposat, i tal com ens feia
il·lusió de fer, els destins del nostre municipi
durant aquests darrers quatre anys.
Penso que la transparència ha de ser una virtut primordial en tota tasca de govern. Per
això ara, una vegada transcorreguts aquests
quatre anys i, a punt de ﬁnalitzar la legislatura, crec que és el moment de rendir comptes
davant dels nostres electors i de fer balanç de
l’obra feta per aquest equip de govern. Penso
que és la millor ocasió de posar a la vostra consideració si ha valgut la pena o no tot l’esforç
que hem fet durant aquest anys per intentar
millorar el nostre municipi i, sobre tot, les
condicions de vida dels seus habitants, que és
el més important.
Nosaltres, sincerament, pensem que sí que ha
valgut la pena. Des de l’Ajuntament, valorem
com a molt positius aquests anys en que ens
heu conﬁat la màxima responsabilitat del
nostre municipi. Però, lògicament, la nostra
opinió podria resultar poc objectiva, per això,
en aquest document, a mode de memòria,
anirem desgranant, una a una, totes les realitzacions fetes durant el nostre mandat en
tots els àmbits d’actuació municipal per tal
que sigueu vosaltres mateixos els que en feu
la vostra pròpia valoració que, al cap i a la ﬁ,
és la que val.

Vull dir-vos que, per part nostra, ha estat una
tasca engrescadora, han estat quatre anys intensos de feina, esforç i dedicació, de mirar
què podíem fer, com ho podíem fer i, sobre
tot, com es podia pagar. Tal com déiem en el
nostre programa electoral, hem mirat de no
deixar escapar cap ajut ni subvenció de cap
administració, hem buscat el millor ﬁnançament per a cada obra, intentant posar-hi el mínim dels fons propis de l’Ajuntament i, sobre
tot, no haver de demanar, tal com ha estat, ni
un cèntim als habitants dels nostres pobles.
Aquesta ha estat la nostra ﬁlosoﬁa i la nostra
forma de treballar des del començament.
S’acostuma a dir que la feina ben feta, l’esforç,
la dedicació, la constància, el treball coherent
sempre donen bons resultats. Us convido,
amics, a recordar com estaven els nostres pobles ara fa quatre anys, a observar com estan
ara i a valorar objectivament la feina feta.
Aquest és l’objectiu que pretèn aconseguir
aquest document d’anàlisi que us presentem
i que teniu a les vostres mans.

Josep Llobet i Condal
Alcalde de Sant Guim de la Plana

A mode de recordatori, us volem transcriure
l’escrit que vàreu rebre ara fa quatre anys i que
era el nostre programa electoral per les eleccions municipals del 2007.
I també el resum de les propostes de possibles
realitzacions que pensàvem dur a terme al
llarg de la legislatura si teníem responsabilitat de govern.
Us dèiem llavors:

En el nostre grup, creiem en el progrès i
estem disposats a apostar-hi fort. Però pensem que el progrès del nostre municipi
passa inexorablement pel progrès individual de tots i cadascun dels seus habitants.
Per això, des de l’Ajuntament, i en la mesura que ens sigui possible, fomentarem
l’activitat tradicional i pròpia dels nostres
pobles amb la intenció de ﬁxar la gent al
territori, però també incentivarem i donarem cabuda a les noves iniciatives que des
de l’exterior intentin establir-se al nostre
municipi.
Per progressar necessitem també unes
bones comunicacions, caldrà des de
l’Ajuntament treballar a fons per delimitar
la titularitat d’alguna via important que
creua el nostre municipi, així com vetllar
perquè les administracions competents cuidin del bon estat dels accessos als nostres
pobles dels que són titulars.
És tasca de l’Ajuntament mantenir en
bon estat, i ho farem, els camins rurals a
ﬁ i efecte de portar a terme amb més comoditat i eﬁcàcia la nostra feina diària a
l’agricultura i ramaderia.
En aquest punt, és bo també dir que des
del Consistori, s’estudiarà la conveniència
d’enllaçar, en el nucli agregat de Comabella, les dues carreteres fetes recentment
mitjançant l’arranjament d’una connexió,
actualment en mal estat, que uniria la
carretera de Comabella-Viver de Segarra
amb la d’El Llor-Gospí. Això facilitaria als
habitants de Comabella l’accès cap a Sant
Ramon i Eix Transversal sense fer una volta
important i d’una manera més còmoda.
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Bones comunicacions també vol dir accés
fàcil per part dels nostres habitants a les
noves tecnologies. Cal tenir una telefonia
sense deﬁciències, bona cobertura per a
mòbils, accés a internet amb connexions
ràpides, ADSL, Cable, Wi-ﬁ. En el nou Ajuntament treballarem per equilibrar els nostres petits pobles a la resta de ciutadans
de les ciutats també en aquestes qüestions
tecnològiques.
I com no, progressar també vol dir mantenir les nostres tradicions, fer-nos grans amb
les coses més petites. Fomentarem i incentivarem les nostres festes tradicionals, les
nostres petites Festes Majors han de continuar sent punt de trobada i reunió anual
de la gent d’aquí i dels que ens volen visitar
per a fer festa junts.
Tirarem endavant i acabarem el projecte,
ja iniciat per l’anterior consistori, amb la
ﬁ de dotar al poble de Vicfred d’una Sala
Polivalent o Local Social per poder celebrar
amb més comoditat i amplitud els esdeveniments socio-culturals, festius i esportius.
Potenciarem des de l’Ajuntament, el nostre Pessebre Vivent, facilitant que continuï
sent la icona principal del nostre municipi
a l’exterior. Tenim clar que Sant Guim de la
Plana ha de continuar sent conegut lluny
d’aquí pel seu Pessebre Vivent. Pensem
que l’Ajuntament ha d’harmonitzar les diferents voluntats i sensibilitats per tal de
que, mentre els seus creadors ho vulguin,
puguin continuar portant a terme aquestes
meravelloses representacions nadalenques,
de les que ens sentim tots tant orgullosos.

En aquest sentit, tenim idees interessants
que estem disposats a posar en comú amb
els responsables del Pessebre per aconseguir junts els objectius abans esmentats.
Un Ajuntament que vetlli pel benestar
dels seus habitants ha de tenir en compte,
també, el Medi Ambient. Apostarem per la
implantació en el nostre territori del que
avui se’n diu “Energies Renovables”. Intentarem fer compatible el projecte de Parc
Eòlic de Vicfred amb la implantació de la
zona ZEPA, així com pensar en la possibilitat d’entrar en el tema de l’energia solar.
Creiem que des dels petits pobles també
podem col·laborar a fer una societat més
sostenible.

Si tenim capacitat de decisió en el nou
Ajuntament, intentarem harmonitzar les
vides de tots els nostres veïns, conciliar les
diferents formes de pensar, per tal de fer de
Sant Guim de la Plana un municipi on sigui còmode treballar, fàcil de progressar i
bonic de viure.
Tenim experiència, ganes i molta il·lusió.
També hi posarem treball per tal de tirar
endavant aquesta engrescadora tasca.
Moltes gràcies.

Desenvoluparem amb el màxim d’eﬁcàcia,
rigor i justícia el nou Pla Urbanístic. En
aquest sentit escoltarem totes les opinions
dels nostres veïns per tal de convertir els
nostres pobles justament en allò que nosaltres vulguem. Evitarem les maniobres
merament especulatives i intentarem mantenir la idiosincràsia pròpia i natural del
nostre municipi.
Hem posat a la vostra consideració algunes propostes, potser les que considerem més importants, però segur que n’hi
ha més. Estem disposats a parlar, des de
l’Ajuntament, de tot amb tothom, amb el
ﬁ de ser el màxim d’eﬁcaços al servei dels
nostres pobles.
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Propostes
— Atenció a tots els ciutadans.
— Bones comunicacions i camins rurals.
— Potenciar i millorar l’ús de les noves tecnologies.
— Donar suport a les festes de cada poble.
— Recolzar el Pessebre Vivent.
— Promocionar a l’exterior el Pessebre Vivent.
— Facilitar la celebració del 25è aniversari.
— Treballar per no perdre cap subvenció.
— Recolzar les entitats culturals cíviques i esportives.
— Desenvolupar el nou Pla Urbanístic.
— Dotar Vicfred d’un nou local social.
— Conectar els tres pobles a la xarxa d’aigua del Sió.
— Cuidar i millorar els cementiris municipals.
— Arrencar tots els carrers que no estiguin asfaltats.
— Atenció especial als nostres joves i ancians.
— Senyalització dels llocs d’interès.
— Difusió i promoció del municipi mitjançant Internet.
— Fomentar i vetllar per l’ús de les noves tecnologies.
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Aquest era el nostre programa i aquestes eren,
resumides, les nostres propostes d’actuació.
Penso, sincerament, que aquestes propostes o,
tal com se sol dir, aquestes “promeses electorals” han quedat totalment superades per les
realitzacions fetes als nostres pobles.
A banda de donar compliment a la majoria
d’aquestes propostes, en la nostra obra de
govern d’aquests quatre anys, hem realitzat
obres i actuacions que en aquells moments no
havíem pogut preveure i que han anat sorgint
en el dia a dia al llarg de la legislatura.

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

Josep Llobet i Condal (ERC)
Alcalde President, Obres i contractacions.
Josep Vila i Gargante (ERC)
Tinent d’Alcalde.
Josep Cases i Colell (ERC)
Responsable del poble de Comabella.
Ricard Garganté i Armengol (ERC)
Tresorer, Cultura, Festes i Joventut.
Joseﬁna Cera i Morera (CiU)
Sense càrrec especíﬁc.

En aquest punt, volem fer un aclariment i dir
que la responsabilitat de Cultura, Festes i Joventut que, ﬁnalment, va assumir el Ricard
Garganté, jo mateix, com a Alcalde, en el Ple
de repartiment del cartipàs municipal, la vaig
oferir a la regidora Joseﬁna Cera. Li vaig oferir
amb la millor de les intencions, ja que pensava
que aquesta regidora era la que millor podia
actuar com a frontissa i nexe d’unió entre
l’Ajuntament i les associacions i entitats del
municipi.
La Sra. Joseﬁna Cera va rebutjar l’oferiment i,
així consta en l’acta del Ple, manifestant en el
mateix que ella no volia assumir cap responsabilitat en el nou Ajuntament i que únicament
assistiria, si li anava bé, als Plens que es convoquessin.
L’Alcalde i la resta de regidors vam acceptar la
legítima decisió de la regidora de CiU, Joseﬁna
Cera, encara que no vam entendre i encara no
entenem tal decisió, i més venint justament
d’una persona que, encapçalant la llista de
CiU a les eleccions municipals, pretenia ser
l’Alcaldessa del municipi si hagués comptat
amb el suport suﬁcient.
Dit això, queda clar que tota la responsabilitat,
tant pel bo com pel dolent, de les actuacions
que ha fet l’actual consistori les assumim els
quatre membres integrants de l’equip de govern.
Volem mencionar també el gran suport que
hem rebut del nostre equip tècnic municipal,
Secretari, Interventora, Auxiliar Administrativa, Arquitecte Municipal, Tècnica de Joventut,
etc. Tots ells ens han ajudat a prendre, en cada
moment, la decisió mes adequada.
A continuació, enumerem per capítols, totes
les actuacions dutes a terme des de la nostra
arribada a l’Ajuntament.
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BÀSCULA
SANT GUIM DE LA PLANA

ADEQUACIÓ DE LA TRAVESSIA DEL MIG
SANT GUIM DE LA PLANA

RETOLACIÓ DELS CARRERS
DEL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA

ESPAI JOVE
VICFRED

ADEQUACIÓ DEL CARRER PORXAT
SANT GUIM DE LA PLANA
MOBILIARI PER
LA CASA CONSISTORIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
ADQUISICIÓ DEL TERRENY
PER LA BÀSCULA
VICFRED
BÀSCULA
VICFRED
CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT (1ª FASE)
VICFRED

ADEQUACIÓ DEL LOCAL SOCIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
OBRES COMPLEMENTÀRIES
BÀSCULES MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS
EQUIPAMENTS CULTURALS
TOTS ELS NUCLIS
PAVIMENTACIÓ ESPLANADA BÀSCULA
VICFRED
CONSTRUCCIÓ D’UN MUR PER ALINEACIÓ
DE CARRERS
COMABELLA
CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT (2ª FASE)
VICFRED

ARRANJAMENT DEL POU DE LA PLAÇA
FRANCISCO SERRA I DE LA CÚPULA
DE L’ANTIC POU D’AIGUA POTABLE
SANT GUIM DE LA PLANA

SOCORRISTA 2009
PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

ARRANJAMENT DELS
CEMENTIRIS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

SOCORRISTA 2010
PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA

EQUIPAMENT DE LA
ZONA ESPORTIVA
SANT GUIM DE LA PLANA

REPARACIÓ DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
VICFRED

RELLOTGES CAMPANARS
TOTS ELS NUCLIS
NÍNXOLS I TEULADA DEL CEMENTIRI
COMABELLA
ARRANJAMENT PORTA
I FINESTRES LOCAL SOCIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
ADQUISICIÓ DEL TERRENY I ESPLANACIÓ
DIPÒSIT HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA
CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT
D’AIGUA PER A L’ADF
SANT GUIM DE LA PLANA
ARRANJAMENT DEL CABLEJAT ELÈCTRIC
ALS CARRERS
SANT GUIM DE LA PLANA

INSTAL·LACIÓ DE BANDES RUGOSES
VICFRED
RETIRADA DEL PAL DE FUSTA DE FECSA
DEL COSTAT DE L’AJUNTAMENT
SANT GUIM DE LA PLANA
BANDES RUGOSES
SANT GUIM DE LA PLANA
MÀQUINA ESCAMPADORA DE SAL
I GENERADOR ELÈCTRIC
TOTS ELS NUCLIS
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RIBOT
SANT GUIM DE LA PLANA
PORTADA D’AIGUA POTABLE ALS TRES
NUCLIS DEL MUNICIPI
TOTS ELS NUCLIS
REPARACIÓ DE TRAMS DE CARRERS
COMABELLA
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BÀSCULA
SANT GUIM DE LA PLANA
Pensem que va ser un important avenç i una
notable millora pel poble de Sant Guim el
poder comptar amb la instal.lació d’una
moderna bàscula automàtica de 18 metres de
llarg i 3,30 metres d’amplada capaç de poder
pesar vehicles de ﬁns a 60.000 Kg.
El cost total d’aquesta instal.lació va ser de
32.741,70 € i va ser assumit en la seva totalitat
pel Fons Estatal de Inversió Local també
anomenat Fons Zapatero corresponent a
l’any 2009. L’empresa subministradora va ser
Bàscules Mor de Lleida.

RETOLACIÓ DELS CARRERS
DEL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA
Es van col·locar rètols amb els noms de tots els
carrers i places del poble. Van fer-se de bronze
per tal d’harmonitzar-los amb l’entorn del nucli medieval del nostre poble. També es va posar, a petició del Sr. Rector, una placa a la paret
de l‘església parroquial amb una inscripció i
amb la imatge de la Mare de Déu de Sant Guillem, patrona de Sant Guim. Amb el mateix
pressupost, es van col.locar, damunt la porta
d’entrada a l’Ajuntament, unes lletres de ferro
forjat amb el nom del Consistori.

ADEQUACIÓ
DEL CARRER PORXAT
SANT GUIM DE LA PLANA
No va ser possible incloure aquest carrer dins
les obres de l’Incasol i el vam afrontar desprès
amb un pressupost total de 16.431,13 € que
va comptar amb un ajut de la Diputació de
10.000 € i el va fer l’empresa Construccions
Jordi Mas de Guissona.
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Aquesta obra, que va realitzar el taller de forja artística Antonio Guardia de Verdú, estava
pressupostada amb 5.411,30 € i va comptar
amb una subvenció de la Diputació de 3.000 €

ADEQUACIÓ DE LA
TRAVESSIA DEL MIG
SANT GUIM DE LA PLANA
Es va empedrar la travessia del mig al poble de
Sant Guim, que en principi no estava prevista,
en el marc de les obres que l’Incasol duia a terme al nucli antic del poble.

ESPAI JOVE
VICFRED
Amb aquesta actuació, es va procedir a
l’arranjament del centre recreatiu de Vicfred,
espai que utilitzen els joves del poble. Es va
canviar la porta i les ﬁnestres que eren de fusta per unes d’alumini imitació de fusta.
El cost d’aquesta obra va ser de 5.592,03 € i va
comptar amb un ajut de 3.666,11 € de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

ADEQUACIÓ DEL LOCAL
SOCIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
Aquesta va ser la primera obra que vam afrontar i va consistir en canviar el sostre del local
social, pintar les parets interiors i exteriors,
fer la rotulació exterior, canviar les portes i
ﬁnestres velles per unes d’alumini imitació de
fusta, etc.
El pressupost total va ser de 25.912,72 € i les
subvencions van ser de 16.760,77 €:
Institut d’Estudis Ilerdencs: 6.000 €
Diputació de Lleida: 4.549,77 €
Secretaria General de Joventut: 6.211 €

MOBILIARI PER
LA CASA CONSISTORIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
Amb aquesta actuació, es va dotar el nostre
Ajuntament de divers mobiliari i es va habilitar també un despatx d’alcaldia que ﬁns el
moment no existia.
El cost de l’actuació va ser de 7.027,50 € i vam
comptar amb una subvenció de la Diputació
de 6.000 €.
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OBRES COMPLEMENTÀRIES
BÀSCULES MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS
Aquestes obres van consistir en els arranjaments dels entorns de les dues bàscules municipals un cop ja instal·lades: pavimentacions
laterals, murs de contenció, escales, accessos,
etc.
Van tenir un cost de 24.193,46 € i una subvenció del Pla de Finançament Local de la
Diputació de 10.000 €. Van ser executades per
l’empresa Ribalta i Fills S.A. d’Oliana.

EQUIPAMENTS CULTURALS
TOTS ELS NUCLIS
Van comprar-se un rentaplats pel local social
de Sant Guim, una nevera pel local social de
Vicfred i taules i cadires pel local social de Comabella. També es va comprar un aparell de
TV pel local dels baixos de l’Ajuntament, lloc
d’esbarjo utilitzat habitualment per les persones grans del poble.
El cost d’aquests equipaments va ser de
3.495,92 € i vam comptar amb una subvenció
del IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs) de la Diputació de 1.100 €.

ADQUISICIÓ DEL TERRENY
PER LA BÀSCULA
VICFRED
Amb la ﬁnalitat de poder instal.lar una bàscula al poble de Vicfred, es va comprar un
terreny, que es va considerar idoni, al Sr. Josep Cisquella per valor de 4.000 €. Els veïns de
Vicfred van col.laborar amb la quantitat de
2.000 € de la Junta Local del poble.

PAVIMENTACIÓ
ESPLANADA BÀSCULA
VICFRED
Amb lo bé que havia quedat la bàscula nova a
Vicfred, era una llàstima no haver pogut, en
la mateixa actuació, pavimentar l’explanada
d’accés a la mateixa. En èpoques de pluja i
fang es feia molt difícil, pels camions, entrar
i sortir d’aquest lloc.

BÀSCULA
VICFRED
Una vegada que ja disposàvem del terreny,
igual que a Sant Guim, es va procedir a la instal.lació a Vicfred d’una bàscula municipal de
les mateixes característiques. L’empresa Bàscules Mor es va encarregar del muntatge amb un
cost de 16.868,52 € del quals la Diputació de
Lleida en va subvencionar 15.000 €.
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Amb aquesta actuació es va pavimentar
totalment el contorn de la bàscula facilitant d’aquesta manera totes les maniobres
i aportant també una important superfície
d’aparcament al costat de la carretera. El cost
d’aquesta obra va ser de 34.989,64 € i va ser
assumit en la seva totalitat pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

CONSTRUCCIÓ D’UN
MUR PER ALINEACIÓ DE
CARRERS
COMABELLA
Aquesta obra, que pertany al PUOSC de l’any
2010, ha estat recentment acabada i ha consistit en la construcció d’un mur d’escollera per
dotar el carrer d’entrada al poble d’un metre
més d’amplada i facilitar així l’accès amb més
comoditat dels vehicles. S’ha aixecat el paviment actual, s’ha reposat la xarxa d’aigua i
clavegueram, s’ha pavimentat de nou i s’ha
col·locat en tot el contorn del vial una tanca
de seguretat i decorativa per evitar caigudes
i accidents.
El pressupost total ha estat de 70.443 € i
el Departament de Governació ha aportat
66.920,85 €.
Volem agrair la col·laboració i facilitats que
ens han donat la família Masana-Ribalta de Comabella, que ha cedit de forma desinteressada
el terreny per la construcció del mur.
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CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT (1ª FASE)
VICFRED
Amb aquesta primera fase de la Sala polivalent de Vicfred, podem dir que comença l’obra
emblemàtica i més important de la legislatura, si més no pel seu cost, que un cop acabada
passarà dels 500.000 €. Es tracta d’un projecte
d’una notable envergadura i molt ambiciós
pel nostre petit Ajuntament, que dotarà el
poble de Vicfred d’una sala polivalent capaç
de donar cabuda a tot tipus d’esdeveniments
festius, cívics, culturals i esportius. La importància, i sobre tot el cost total d’aquesta
actuació, va fer aconsellable desglossar-lo en
tres fases que vam colocar estratègicament
en els PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) de
la Generalitat de Catalunya dels anys 20082009 i 2010. Podem aproﬁtar per dir ara que
totes les tres fases d’aquesta obra ja han estat
subvencionades amb un 95% del seu cost pel
Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya en un gest que pensem és jo, de
molta generositat envers el nostre municipi.
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Col·locació de la primera pedra
de la Sala Polivalent de Vicfred.
Evidentment, sense aquesta aportació de
l’Administració, al nostre Ajuntament li hauria estat totalment impossible afrontar aquesta obra.
La primera fase d’aquesta obra té un cost total de 168.282,87 € i una aportació per part
del PUOSC de 159.868,54 €. La resta, un 5%,
s’assumirà amb fons propis del nostre Ajuntament.

CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT (2ª FASE)
VICFRED
En aquesta 2ª fase es va procedir a fer el que
en podríem dir la part mes grossa de l’obra:
teulada, canaleres, tancaments, dependències
laterals, portes i ﬁnestres, escenari, vestuaris,
serveis, bar, terrassa, calefacció, aigua, electricitat, etc. Amb tot això acabat, la sala ja és operativa i, encara que falta molt per a fer en la
3ª fase, l’equipament ja és utilitzat aquest any
2010 per a fer els actes de la Festa Major amb
un notable èxit.
El pressupost que correspon a aquesta fase és
de 211.928,50 € dels quals 201.332,07 € són
aportats pel PUOSC.
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ARRANJAMENT DEL POU
DE LA PLAÇA FRANCISCO
SERRA I DE LA CÚPULA
DE L’ANTIC POU D’AIGUA
POTABLE
SANT GUIM DE LA PLANA
Aquestes són dues petites actuacions que va
fer l’empresa Jordi Mas de Guissona en les que
es va arranjar el boscatge del pou de la Plaça
Francisco Serra, es va col·locar una reixa de seguretat per evitar caigudes i, al mateix temps,
es va eixamplar una mica el carrer per facilitar l’accès dels veïns amb els seus vehicles. En
l’antic pou d’aigua del poble es va refer per
complet la seva cúpula piramidal, que es trobava em molt mal estat des de feia anys, recuperant així el seu aspecte inicial.
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SOCORRISTA 2009
PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA
La Diputació de Lleida va col·laborar amb
2.000 € en la despesa del socorrista de la temporada de bany 2009, que va ser de 2.505,47 €.

SOCORRISTA 2010
PISCINES MUNICIPALS
SANT GUIM DE LA PLANA
La Diputació de Lleida va col·laborar amb
2.839,70 € en la despesa del socorrista de
la temporada de bany 2010, que va ser de
2.734,53 €.

EQUIPAMENT DE LA
ZONA ESPORTIVA
SANT GUIM DE LA PLANA

ARRANJAMENT DELS
CEMENTIRIS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS
Amb aquesta obra es van endreçar, que ja tocava, els tres cementiris dels tres pobles. En el
de Sant Guim de la Plana i Comabella es van
repicar les parets exteriors i interiors, es van
arrebossar de nou i desprès es van pintar; també es van arreglar i pintar les portes d’accès i
en el de Sant Guim es va posar una llinda nova
a la porta. En el de Vicfred es va col·locar gespa artiﬁcial en seu interior quedant un entorn
molt més digne.

Va arreglar-se l’interior dels vestuaris de la pista poliesportiva i també el escalfador d’aigua,
es van pintar les ratlles de la pista, es van
col·locar tanques metàl·liques noves en tot el
contorn del camp d’esports i es va posar un
metre més d’altura de la tanca perimetral del
recinte de les piscines, per evitar accessos innecessaris.
El pressupost d’aquesta actuació era de
3.225,12 € i va estar subvencionat amb 3.000 €
per la Diputació de Lleida. L’empresa executora va ser el taller Xavier Tàssies de Sant Guim
de la Plana.

El cost de l’obra va ser de 26.644,77 € i va
comptar amb un ajut de la Diputació de Lleida
de 14.000 €.
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REPARACIÓ DEL CAMPANAR
DE L’ESGLÉSIA
VICFRED
Amb aquesta obra, molt necessària de fer, es
van fer nous els dos sostres interiors del campanar i també la teulada, es van tapar amb
vidres els ﬁnestrals exteriors per evitar l’accès
dels ocells, es van fer noves les escales interiors, en estat ruïnós, i es va col·locar una barana de seguretat a les escales.
Aquesta obra que va executar l’empresa Construccions Simón d’Ivorra va costar 27.800 € i
va ser coﬁnançada amb 12.000 € per l’IEI i amb
13.000 € per la Parròquia de Vicfred.
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RELLOTGES CAMPANARS
TOTS ELS NUCLIS
Una obra, pensem que molt desitjada i que
creiem que va fer molta il·lusió a tothom, va
ser la col·locació de tres rellotges automàtics
als tres campanars del municipi. Ara ja no tenim excusa per no anar a l’hora... A més de
tocar quarts i hores, permeten programar de
forma automàtica tots els tocs de festa que té
cada poble.
El cost total d’aquesta actuació va ser de 19.800
€ i va rebre una subvenció de la Diputació de
15.000 € . Va anar a càrrec de l’empresa Carvajal Corredera de Lleida.
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NÍNXOLS I TEULADA
DEL CEMENTIRI
COMABELLA

INSTAL·LACIÓ
DE BANDES RUGOSES
VICFRED

A petició dels veïns de Comabella,
l’Ajuntament va gestionar la construcció de 24
nínxols al cementiri municipal. En la mateixa
actuació es va arranjar també la teulada dels
nínxols ja existents.

A ﬁ i efecte de millorar la seguretat de la carretera que travessa el poble de Vicfred i, en un
tram especialment recte i amb diverses travessies cap a les granges, on els vehicles passaven
a gran velocitat, es van instal.lar quatre trams
de bandes rugoses amb la ﬁnalitat de que els
vehicles aminoressin la velocitat i evitar així
accidents. També es van posar miralls de seguretat en les cruïlles del poble.

El cost va ser de 19.836 € que van aportar els
mateixos veïns de Comabella que van estar-hi
interessats.

Aquesta obra tenia un pressupost de 2.817,71 €
i va ser pagada íntegrament pel departament
d’Infrastructures Viàries de la Diputació de
Lleida. Va ser executada per l’empresa Segusenyal de Lleida.

ARRANJAMENT PORTA
I FINESTRES LOCAL SOCIAL
SANT GUIM DE LA PLANA
Aquesta actuació va consistir en canviar
l’antiga porta d’accès al local social i les ﬁnestres de fusta per unes de noves d’alumini imitació de fusta.
El pressupost d’aquesta obra va ser de 7.307 € i
va ser ﬁnançada amb 6.307 € per la Secretaria
General de Joventut.
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RETIRADA DEL PAL DE
FUSTA DE FECSA DEL
COSTAT DE L’AJUNTAMENT
SANT GUIM DE LA PLANA
Es va retirar el pal de fusta que havia quedat
encara de les obres del nou Ajuntament.

ADQUISICIÓ DEL TERRENY I ESPLANACIÓ DIPÒSIT HORTA
SANT GUIM DE LA PLANA
A ﬁ de poder construir posteriorment el dipòsit de l’ADF al poble de Sant Guim, es va comprar
un terreny al Sr. Domingo Cera. El cost d’aquesta operació junt amb l’esplanació del terreny va
ser de 4.820 € i els veïns de Sant Guim van col·laborar-hi amb 2.000 € del seu fons local.

CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGUA PER A L’ADF
SANT GUIM DE LA PLANA
Amb la ﬁnalitat de tenir una reserva d’aigua a disposició d’ADFs i dels bombers en cas d’incendi a
l’estiu, i també per poder omplir els helicòpters en cas que sigui necessari, es va construir aquest
dipòsit d’aigua de 150.000 lts. que, a l’hivern en època de reg es pot aproﬁtar perfectament com
a reserva d’aigua per l’horta de Sant Guim.
El cost total va ser de 32.000 € que va ser assumit en la seva totalitat pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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BANDES RUGOSES
SANT GUIM DE LA PLANA

PAVIMENTACIÓ
DEL CAMÍ DEL RIBOT
SANT GUIM DE LA PLANA
Ens consta que aquesta també era una obra
molt esperada i desitjada pels veïns de Sant
Guim. Va ser inclosa per via d’urgència, ja que
en principi no hi era, en el PUOSC de l’any
2010 i va ser executada ara no fa massa temps.
Com a millora d’aquesta mateixa obra, es va
pavimentar el camí del cementiri del poble
ﬁns a la cruïlla del pujador del dipòsit d’aigua
potable del poble.
L’obra la va executar l’empresa Arits Roma de
Miralcamp amb un cost de 41.452,58 € i la subvenció del PUOSC va ser de 37.307,32 €.
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Igual que a Vicfred, van col·locar-se també a
Sant Guim unes bandes rugoses en la travessia del poble per augmentar la seguretat dels
vianants. En la mateixa actuació, també van
instal.lar-se miralls de seguretat en algunes
cruïlles del poble i una tanca metàl.lica de seguretat en el Carrer Ponent.
El cost total d’aquestes millores va ser de
4.796,82 € i va ser pagat en la seva totalitat pel
Departament d’Infrastructures Viàries de la
Diputació.

REPARACIÓ DE TRAMS DE CARRERS
COMABELLA
Aquesta obra, que en principi pertanyia al PUOSC de l’any 2010, es va adelantar i es va col·locar
en una altra línia de subvenció donada la seva urgència d’execució. Va consistir en la reparació
de tota la solera de la plaça de l’Església de Comabella per evitar ﬁltracions d’aigua que perjudicaven a un veí. Es van fer els corresponents drenatges i el problema ha quedat solucionat. Es
va empedrar i ajardinar també el carrer del centre del poble de Comabella amb la corresponent
eliminació de les barreres arquitectòniques per un millor accés.
El pressupost va ser de 19.891 € que va ser assumit en la seva totalitat pel Fonts Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local de l’any 2010.
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PORTADA D’AIGUA POTABLE
ALS TRES NUCLIS DEL
MUNICIPI
TOTS ELS NUCLIS
A petició d’aquest Alcalde i com a conseller Comarcal que és, el Consell Comarcal de la Segarra va fer seva i va incloure dins el seu PUOSC
de l’any 2009 l’obra de portada d’aigua potable als tres pobles, que havia quedat pendent
de l’anterior Consell Comarcal. Es tracta d’una
importantíssima obra que subministra aigua
potable d’excel·lent qualitat apta pel consum
de boca, als tres dipòsits dels pobles del municipi amb la seguretat que això comporta en
cas d’avaria de l’actual xarxa d’aigua que, evidentment, conservem i encara utilitzem.
Aquesta obra, que va ser executada per
l’empresa Excavacions Germans Cases de Sanahuja, va tenir un cost total de 92.855,80 € i
va ser costejada, com he dit abans, pel PUOSC
i el Consell Comarcal de la Segarra.
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MÀQUINA
ESCAMPADORA DE SAL
I GENERADOR ELÈCTRIC
TOTS ELS NUCLIS
Recentment hem adquirit una màquina per
escampar sal els dies en que el gel faci perillosa la circulació pels nuclis del municipi i per
les seves carreteres.
El cost total d’aquesta millora ha estat de
2.596 € que ha estat subvencionat totalment
pel Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya.
En la mateixa actuació s’ha aproﬁtat per a
comprar també un generador elèctric pel local
de Vicfred, que era un requisit indispensable
per la seva total legalització.

ARRANJAMENT DEL
CABLEJAT ELÈCTRIC
ALS CARRERS
SANT GUIM DE LA PLANA
Aquesta actuació va ser assumida en la seva totalitat per la companyia elèctrica FECSA a petició de l’Ajuntament. Hi va destinar 30.000 €
i va consistir en la substitució de l’antic pal de
fusta de l’era de Cal Castell per un de formigó
que es va col·locar de manera estratègica per a
que no molestés al propietari del terreny. Van
substituir-ser totes les palomilles metàl·liques
de les parets i es va grapar el cablejat a les façanes de les cases amb una notable millora en
l’estètica del poble, però sobre tot en la seguretat.
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QÜESTIONS
SOCIALS

QÜESTIONS
SOCIALS
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FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS

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

SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
“LA MARINADA”
SANT GUIM DE LA PLANA

SUBVENCIÓ AL “FUTBOL SALA RURAL
MASSOTERES SANT GUIM DE LA PLANA”
SANT GUIM DE LA PLANA

BRIGADA COMARCAL
TOTS ELS NUCLIS

CURSET DE NATACIÓ
TOTS ELS NUCLIS

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS

CANTADA D’HABANERES
SANT GUIM DE LA PLANA

CONSULTA
ASSISTENT SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS

CONVENI D’ADHESIÓA L’ATM
TOTS ELS NUCLIS

PARC DE NADAL
I CASAL D’ESTIU
TOTS ELS NUCLIS

35

FESTES LOCALS
TOTS ELS NUCLIS
Aquest Ajuntament ha mantingut i ha potenciat totes les festes locals que es celebraven al municipi: Festes Majors als tres pobles, Festa del Roser a Sant Guim de la Plana amb actuacions en
directe cada any al local social , La Torronada per Nadal, Castanyada, Festa de Reis, Sant Joan, etc.
Però seria totalment injust no reconèixer, en aquest punt, el gran ajut i la gran feina que han fet
tots els amics i amigues que han col.laborat amb nosaltres des de les Comissions de Festes. Segur
que sense ells les festes que hem organitzat al municipi no haurien estat el mateix. Per tant, des
de l’Ajuntament, volem donar a tots ells el nostre més sincer agraïment.
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Caga-tió, Sant Guim de la Plana

Reis, a Sant Guim de la Plana

Castanyada 2010, a Sant Guim de la Plana.

Reis, a Vicfred.

Torronada, a Sant Guim de la Plana.

Reis, a Vicfred.

BRIGADA COMARCAL
TOTS ELS NUCLIS
Un servei important pel nostre petit municipi, que abans tampoc existia, ha estat el de
comptar periòdicament amb la visita als nostres pobles de la Brigada Comarcal. Aquestes
persones que depenen del Consell Comarcal
de la Segarra ofereixen als municipis que ho
demanen, i per un preu molt mòdic, serveis
com el de neteja de carrers, neteja de locals socials, ajardinaments, esporga d’arbres, pintat
d’equipaments municipals, etc. Aquest servei
comarcal es pot mantenir gràcies a un important ajut de la Diputació de Lleida.

SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
“LA MARINADA”
SANT GUIM DE LA PLANA
A petició d’aquest Alcalde i amb motiu del
25è aniversari del Pessebre Vivent, el Consell
Comarcal de la Segarra va doblar la subvenció
que atorgava, ﬁns llavors, a aquesta Associació, i va quedar ﬁxada en 1.000 €.

CONSULTA PODOLÒGICA
“PEUS EN FORMA + DE 60”
TOTS ELS NUCLIS
Amb aquest nom es coneix el servei que
l’Ajuntament de Sant Guim de la Plana ha posat en marxa des de ja fa tres anys, en col.laboració amb els serveis socials del Consell Comarcal de la Segarra. Periòdicament, té visita
al consultori mèdic de Sant Guim una podòloga que atèn, per un preu molt mòdic, totes les
persones que en tenen necessitat

SUBVENCIÓ AL “FUTBOL
SALA RURAL MASSOTERES
SANT GUIM DE LA PLANA”
SANT GUIM DE LA PLANA
Cada any l’Ajuntament també atorga als amics
del futbol sala la corresponent subvenció per
fer front a les seves despeses i manteniment.
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS
TOTS ELS NUCLIS

CURSET DE NATACIÓ
TOTS ELS NUCLIS

Des de la nostra arribada a l’Ajuntament, hem
procurat gestionar tots els equipaments amb
igualtat de condicions per a tothom. Aquest és
el cas del Local Social i, sobre tot, el de la piscina municipal, que ara gestiona l’Ajuntament.
El canvi ha estat notable, ja que ara està a
disposició de tots els veïns del municipi amb
les mateixes condicions per a tothom, la qual
cosa abans no passava.

Durant la temporada de bany, a la piscina
municipal, s’ha dut a terme, cada any, un
curset de natació pel més petits. La monitora
que se n’ha fet càrrec ha estat la Sra. Maribel
Farré de Tàrrega.

Està clar que els equipaments municipals
són de tots els veïns del municipi, no pas de
l’Ajuntament. Aquest simplement els gestiona, que és el que li toca fer i ho fa, amb igualtat total de condicions per a tots els veïns i
amb les normes que té establertes per a tots.

CANTADA D’HABANERES
SANT GUIM DE LA PLANA
La Diputació de Lleida va col·laborar amb 310
€ en la cantada d’habaneres del grup “Les Veus
del Sió” a la Festa Major de Sant Guim de la
Plana de l’any 2008.
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CONVENI D’ADHESIÓ
A L’ATM
TOTS ELS NUCLIS
El nostre Ajuntament, mitjançant la signatura d’un conveni, s’ha adherit, com han fet la
majoria de municipis de la comarca, als avantatges que ofereix l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat la qual, a partir d’un sistema tarifari
integrat, permet viatjar amb transport públic
per tot el territori amb uns avantatges econòmics molt considerables.

GIMNÀSTICA
PER A LA GENT GRAN
TOTS ELS NUCLIS
Conjuntament amb el Consell Comarcal de
la Segarra i amb la col.laboració de la FATEC,
aquest Ajuntament ha posat en marxa cada
any aquesta activitat tan saludable per la gent
gran del municipi, amb una notable participació.
És totalment gratuït per als participants i els
anys anteriors ha estat impartit per la Sra.
Montse Esteve de Guissona. Aquest any 2011,
l’encarregada del curs és la Sra. Mari Cepillo
també de Guissona.

CONSULTA
ASSISTENT SOCIAL
TOTS ELS NUCLIS

PARC DE NADAL
I CASAL D’ESTIU
TOTS ELS NUCLIS
A ﬁ i efecte de facilitar les coses a les famílies
que treballen i tenen nens al seu càrrec, aquest
Ajuntament ha organitzat cada any durant les
vacances, al poble de Sant Guim, el servei de
Parc de Nadal i el Casal d’Estiu. En ells, un monitor de lleure titulat es fa càrrec de la mainada durant els matins fent activitats pròpies de
l’edat. Aquests darrers anys, la tasca ha estat
encarregada al Sr. Gil Amorós de Cervera.

Aquest és un servei que tampoc teníem abans.
Ara, un cop al mes, es desplaça ﬁns al nostre
Ajuntament, sempre en dimecres, la Sra. Belén
Codina, assistent social del Consell Comarcal
de la Segarra, que atén totes les consultes relacionades amb aquesta àrea amb molta més
comoditat per als usuaris que així no han de
desplaçar-se fora del poble.
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PLA URBANÍSTIC
MUNICIPAL

PLA URBANÍSTIC
MUNICIPAL
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PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL
SANT GUIM DE LA PLANA
PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL
VICFRED
PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL
COMABELLA
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PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL
TOTS ELS NUCLIS
Per ﬁ, i desprès de molt treballar, es va aprovar el Novembre de l’any passat el nou pla urbanístic
del municipi. Aquest estava inclòs dins el pla urbanístic plurimunicipal que va gestionar el Consell Comarcal de la Segarra per 8 municipis que el van tirar endavant conjuntament. Us he de
dir que el vostre Alcalde, com a Conseller Comarcal va ser l’encarregat de vetllar per a que aquest
ambiciós pla arribés a bon port i s’aprovés al més aviat possible.
Podeu veure més detalladament els POUM per a cada nucli a les següents direccions web:
SANT GUIM DE LA PLANA: http://www.ccsegarra.com/urbanisme/PDF/ST.GUIM.pdf
VICFRED: http://www.ccsegarra.com/urbanisme/PDF/VICFRED.pdf
COMABELLA: http://www.ccsegarra.com/urbanisme/PDF/COMABELLA.pdf

POUM
SANT GUIM DE LA PLANA
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POUM
VICFRED

POUM
COMABELLA
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JOVENTUT

JOVENTUT
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ANY 2007
ACTIVITATS

ANY 2007
INVERSIONS

ANY 2008
ACTIVITATS

ANY 2008
INVERSIONS

ANY 2009
INVERSIONS

ANY 2010
ACTIVITATS

ANY 2010
INVERSIONS
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ANY 2008
ACTIVITATS
L’any 2008, la subvenció rebuda de la Direcció
General de Joventut va ser de 2.400 € i es van
realitzar les activitats següents:
•Batucada Festa Major de Vicfred.
•Adquisició d’un projector i una pantalla.
•Espectacle musical Festa Major
de Sant Guim de la Plana.
•Sou tècnica de joventut.

ANY 2008
INVERSIONS
ANY 2007
ACTIVITATS
L’any 2007, la subvenció rebuda de la Direcció
General de Joventut va ser de 2.550 € que es
van distribuir de la següent manera:
•Sortida a PortAventura.
•Batucada Festa Major de Vicfred.
•Sou tècnica de joventut.

ANY 2007
INVERSIONS
Projecte de rehabilitació de l’espai jove de
Sant Guim de la Plana.
El pressupost va ser de 7.500 € i vam comptar
amb una subvenció de la Direcció General de
Joventut de 6.211 €
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Rehabilitació de l’espai jove de Vicfred, en la que
van canviar-se les portes i ﬁnestres del local.
El pressupost va ser de 3.666,11 € i vam comptar amb una subvenció de la Direcció General
de Joventut de 5.592,03 €

ANY 2010
ACTIVITATS
L’any 2010, la subvenció rebuda de la Direcció
General de Joventut va ser de 3.125 € i es van
realitzar les activitats següents:

ANY 2009
INVERSIONS
L’any 2009, la subvenció rebuda de la Direcció
General de Joventut va ser de 2.400 € i les
activitats realitzades van ser:
•Adquisició d’un futbolí pel local social de
Sant Guim de la Plana.
•Adquisició d’un futbolí pel local social de
Vicfred.
•Cafetera pel local social de Comabella.
•Adquisició d’una taula de ping-pong per
Vicfred.
•Sou tècnica de joventut.

•Adquisició d’una taula de ping-pong per
Sant Guim de la Plana.
•Grup d’animació infantil Festa Major de
Sant Guim de la Plana.
•Concert jove Festa Major de Vicfred.
•Adquisició d’un billar pel local de Vicfred.
•Sou tècnica de joventut.

ANY 2010
INVERSIONS
Va arranjar-se l’interior de l’espai jove
de Sant Guim de la Plana (baixos de
l’Ajuntament vell) en el que es van canviar les
ﬁnestres de fusta per unes altres d’alumini
imitació fusta.
La despesa real realitzada va ser de 4.168,21
€ i vam comptar amb una subvenció de la
Direcció General de Joventut de 3.350 €
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NOVES
TECNOLOGIES

NOVES
TECNOLOGIES
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CURSET D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
TOTS ELS NUCLIS

APARELLS DE TDT
TOTS ELS NUCLIS

IBERBANDA
TOTS ELS NUCLIS

COL·LOCACIÓ D’UNA ANTENA DE TELEFONIA
MÒBIL VODAFONE
SANT GUIM DE LA PLANA

ADQUISICIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS I DE
NOVES TECNOLOGIES.
SANT GUIM DE LA PLANA

COL·LOCACIÓ D’ANTENES DE TELEFONIA
MÒBIL MOVISTAR
SANT GUIM DE LA PLANA I VICFRED
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CURSET D’INICIACIÓ A LA
INFORMÀTICA
TOTS ELS NUCLIS
Amb la col·laboració del Punt Omnia del Consell Comarcal de la Segarra, va dur-se a terme
durant l’any 2010, als baixos de l’ Ajuntament,
aquest curset per a la gent amb poques nocions d’informàtica. Les classes les va impartir
el Sr. Josep Lluís Turuguet i va comptar amb
l’assistència d’una vintena de persones.

APARELLS DE TDT
TOTS ELS NUCLIS
En motiu de l’apagada analògica que es va produir l’any passat, aquest Ajuntament va gestionar l’entrega, de forma totalment gratuïta, de
14 aparells de TDT que el Departament de Telecomunicacions va distribuir a persones que
complien una sèrie de requisits. Havien de ser
majors de 80 anys i que visquessin sols.

IBERBANDA
TOTS ELS NUCLIS
Aquest Ajuntament va facilitar que aquesta
companyia pugués subministrar als interessats del municipi, connexió d’internet de banda ampla de gran velocitat per tal de millorar
així el seu accés a aquesta nova tecnologia.

ADQUISICIÓ D’EQUIPS
INFORMÀTICS I DE NOVES
TECNOLOGIES.
SANT GUIM DE LA PLANA
Van comprar-se equips informàtics per
l’Ajuntament per valor de 3.000 € que van ser
coberts en la seva totalitat pel Departament
d’Universitats Recerca i Innovació.
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COL·LOCACIÓ D’UNA
ANTENA DE TELEFONIA
MÒBIL VODAFONE
SANT GUIM DE LA PLANA
Recentment, s’ha signat un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i aquesta
companyia, mitjançant el qual el nostre consistori cedeix un espai als dipòsits d’aigua del
poble de Sant Guim per ubicar-hi una antena
d’aquesta companyia i així poder disposar de
cobertura Vodafone a la zona. Falta encara
tota la tramitació de l’expedient però, de moment, el primer pas ja s’ha donat.

COL·LOCACIÓ D’ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL MOVISTAR
SANT GUIM DE LA PLANA I VICFRED
L’empresa Movistar va instal.lar dues antenes, una a Sant Guim i una altra a Vicfred, per tal de
millorar la cobertura de telefonia mòbil a la zona. Això no va tenir, evidentment, cap cost per
l’Ajuntament, que solament va haver de facilitar els terrenys per la seva ubicació.
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OBRES D’ADEQUACIÓ
DEL CARRER D’ACCÈS
AL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA

CONSTRUCCIÓ DE LA SALA POLIVALENT
(3ª FASE)
VICFRED

PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM
DEL CARRER DEL PRAT
SANT GUIM DE LA PLANA

OBRES COMPLEMENTÀRIES
A LA SALA POLIVALENT
VICFRED

OBRES D’ADEQUACIÓ
DEL CARRER D’ACCÈS
AL NUCLI ANTIC
SANT GUIM DE LA PLANA
Aquesta obra pertany al PUOSC de l’any 2011 i
consistirà en l’empedrat del Carrer del Mig de
Sant Guim, aconseguint així l’harmonització
total del nucli antic del poble. També
s’ajardinaran altres zones de l’entorn.
L’obra està a punt de ser adjudicada, té un
pressupost de 29.908,97 € i la subvenció del Departament de Governació serà de 28.413,52 €.
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PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM
DEL CARRER DEL PRAT
SANT GUIM DE LA PLANA
Amb aquesta actuació quedarà deﬁnitivament
acabada la pavimentació del Carrer del Prat,
que havia quedat en mal estat des de feia anys.
Igual que les anteriors, aquesta obra està en
fase d’adjudicació i comptem tenir-la llesta
abans d’acabar l’actual legislatura.
Té un pressupost de 40.985,88 € i compta amb
un ajut del PUOSC de 38.871,52 €.

CONSTRUCCIÓ DE LA SALA
POLIVALENT (3ª FASE)
VICFRED
En el moment d’escriure aquest informe, estem a punt d’adjudicar la 3º fase de l’obra de
Vicfred. En aquesta actuació quedarà totalment acabada la sala polivalent. Manquen solament els acabats, recobriment exterior amb
pedra vista, interior amb material fonoabsorvent per a millorar l’acústica, acabar la calefacció, l’equipament del bar, les cortines, etc.
L’import d’aquesta fase es de 121.012,35 € i
l’aportació del PUOSC serà de 108.911,11 €.

OBRES COMPLEMENTÀRIES
A LA SALA POLIVALENT
VICFRED
Es faran les obres exteriors necessàries per
al funcionament de la calefacció del local,
col·locació del tanc de gas, canalització dels
tubs, etc.
L’import total és de 22.912,05 € i comptem amb
una subvenció de la Diputació de 20.000 €.

63

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

am
d’un tr
ntació
rat
Pavime l carrer del P
de
er
arr
el c ntic
ió d li a es
uac nuc
n r
te ta
deq s al
d’a ccè
an is
d’ Mov
res d’a
Ob
ció il
ca òb
l·lo m
Co onia
f
le
te
Ba

nd

es
r

ug
os
es
del Pav
cam ime
n
í de tac
l R ió
Const
ibo
rucció
t
d
’u
n
d
d’aigu
a per ipòsit
a l’AD
F

SANT GUIM
DE LA PLANA

QÜESTIONS SOCIALS
OBRES I EQUIPAMENTS
NOVES TECNOLOGIES
OBRES DE PROPERA REALITZACIÓ

68

la g
de l Mi
ial
ió
Soc
ac a de
l
u
a
i
Loc
eq ss
del
Ad ave
ó
i
c
Tr
qua
Ade
ri per
l
Mobilia Consistoria
a
s
a
C
la
Arranjament del pou
de la
plaça francisco serra
i de la
cúpula de l’antic pou
d’aigua
potable
Soc
Eq orrista
pisc
de uip
ine
la am
sm
zo en
uni
na t
cipa
es
ls
po
rti
va

l
ta
or cia
t p so
en cal
ecsa
de F
jam lo
sta
an res
t
e fu nt
d
Arr nes
pal ntame
del
i fi
ju
rada t de l’A
a
Reti
cost
del
y i esplaAdquisició del terren
nació dipòsit horta

Subvenció al “Futbol Sala
Rural Massoteres
Sant Guim de la Plana”
ó
ciaci
asso ada”
’
l
a
enció La Marin
c“
Subv
elè rs
t
a
j
re
ble s car
a
c
l
l
de tric a
nt
e
jam
an
Arr

Bàscula

de

de Col
tel ·loc
efo ac
nia ió d
mò ’un
bil a a
Vo nte
da na
Cant
fon
ada
e
d’ha
bane
res

Adeq
del c uació
arre
Re
r Po
rxat
t
o
de la
l n ció
uc d
li a els
nti ca
c
rre
rs

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
SANT GUIM DE LA PLANA

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
VICFRED I COMABELLA

Col·locació d’antenes
de telefonia mòbil Movistar

ula

Bàsc

VICFRED

ic

G

I
ban nstal·l
des ació
rug de
ose
s

o

rad

e
en

Pavim
espla entació
nada
bàsc
ula

la
Sa )
a se
un fa
d’ 2ª
ió i
cc (1ª
tru nt
ns le
Co liva
Po
del
Reparació de l’església
r
campana

ctr

lè
re

Ad
pe qui
r l sic
a b ió
às de
cu l t
la err
en
y

ries
ntà nt
me ale
ple oliv
com la p
res la sa
a

ns
tr
Po ucció
liva d
len ’una
t (3 S
ª fa ala
se
)

Espai Jove

Ob

Co

s
xol
Nín lada
u
ri
i te enti
cem

l
de

Construcció d’un
mur per alineació
de carrers

Re
p
de arac
de tra ió
car ms
rer
s

COMABELLA

69

70

c

Pla Urbanístic Munic
ipal
Fes
tes
Br

iga

da

co

loca

ls

a 0”
gic e 6
olò d
od a +
a p rm
ult fo
ns en
ls
Co eus
icipa
mun
“P
ents
ipam

P
i C arc
Co
as de
nsu
al N
lta
d’ ad
ass
Es al
iste
tiu
nt
soc
ial
Gimnà
stica p
la gen er a
t gran

TOTS
ELS NUCLIS

Equ

NOVES TECNOLOGIES

s

a
igu
d’a ucli
a
tad al n
Por able
pot
ampadora
Màquina esc
de sal

Re

a l’ATM

OBRES I EQUIPAMENTS

es

ar

n
pa
am

tg
llo

Conveni d’adhesió

QÜESTIONS SOCIALS

ents c
ultura
ls
Arr
a
cem njam
en en
tiri t
sm
un
icip
als

DT

ació
de nat
Curset
ns
rsio tut
e
v
n
in ove
si
j
itat per
v
i
t
Ac

T
de
lls

are

Curset d’iniciació
a la informàtica

Equip
am

Ap

Ad
qu
is
no inf ició
ve orm d
s t à ’eq
ec tic ui
no s i ps
log de
ies
Iber
ban
da

Obres complementàries
bàscules municipals

GRÀFICA D’ACTUACIONS PER TERRITORI
TOTS ELS NUCLIS

m

ar
ca

l

PRINCIPALS ACTUACIONS
DESGLOSSAMENT DE COSTOS

11%

89%

COST A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT
COST SUBVENCIONAT
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PRINCIPALS ACTUACIONS
TAULA D’INVERSIONS
ACTUACIÓ

NUCLI

COST SUBVENCIÓ ENTITAT

EQUIPAMENTS I OBRES EN GENERAL
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Adequació del Local Social

SGP

25.912,72 €

6.000,00 €
4.549,77 €
6.211,00 €

Institut d'Estudis Ilerdencs
Diputació de Lleida
Secretaria General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya

Rotulació dels carrers del nucli
antic

SGP

5.411,30 €

3.000,00 €

Diputació de Lleida

Adequació de la Travessia del mig

SGP

-

-

Adequació del Carrer Porxat

SGP

16.431,13 €

10.000,00 €

Instal·lació de bandes rugoses
i miralls de seguretat

VF

2.817,71 €

2.817,71 €

Departament d'Infraestructures
Viàries de la Diputació de Lleida

Mobiliari Ajuntament

SGP

7.027,50 €

6.000,00 €

Diputació de Lleida

Bàscula de Sant Guim

SGP

32.741,70 €

32.741,70 €

Fons Estatal d'Inversió Local 2009

Arranjament Espai Jove de
Vicfred

VF

5.592,03 €

3.666,11 €

Secretaria General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya

Instal·lació de bandes rugoses,
miralls i tanca de seguretat

SGP

4.796,82 €

4.796,82 €

Departament d'Infraestructures
Viàries de la Diputació de Lleida

Adquisició de terreny per la
bàscula de Vicfred

VF

4.000,00 €

2.000,00 €

Junta Local de Vicfred

INCASÒL
Diputació de Lleida

Sala Polivalent (1a fase)

VF

168.282,87 €

159.868,54 €

Obres complementàries a les
bàscules municipals

SGP
i VF

24.193,46 €

10.000,00 €

Pla de Finançament Local
de la Diputació de Lleida

Equipaments culturals per als
Locals Socials (rentaplats, nevera,
taules i cadires, televisor)

SGP
VF
CB

3.495,92 €

1.100,00 €

Institut d'Estudis Ilerdencs

PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

Mur per alineació de carrers

CB

70.443,00 €

66.920,85 €

Departament de Governació

Arranjament dels cementiris
municipals

Tots

26.644,77 €

14.000,00 €

Diputació de Lleida

Reparació del campanar
de l'església

VF

27.800,00 €

12.000,00 €
13.000,00 €

Institut d'Estudis Ilerdencs
Parròquia de Vicfred

Cantada d'habaneres

SGP

650,00 €

310,00 €

Arranjament Pou de la Plaça
Francisco Serra i cúpula de
l'antic pou d'aigua potable

SGP

1.914,00 €

-

Diputació de Lleida
Fons propi de l’Ajuntament
de Sant Guim de la Plana

3.225,12 €

3.000,00 €

211.928,50 €

201.332,07 €

SGP

2.505,47 €

2.000,00 €

Diputació de Lleida

Porta i ﬁnestres Local Social

SGP

7.307,00 €

6.307,00 €

Secretaria General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya

Reparació de trams de carrers

CB

19.891,00 €

19.891,00 €

Construcció de nínxols
i teulada del cementiri

CB

19.836,00 €

-

Veïns de Comabella

Rellotges dels campanars

Tots

19.800,00 €

15.000,00 €

Diputació de Lleida

Equipament zona esportiva

SGP

Sala Polivalent (2a fase)

VF

Socorrista piscines municipals
2009

Diputació de Lleida
PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis)

Fons Estatal d'Ocupació
i Sostenibilitat Local 2010

ACTUACIÓ

NUCLI

COST SUBVENCIÓ ENTITAT

Pavimentació Camí del Ribot

SGP

41.452,58 €

Adquisició de terreny
i esplanació dipòsit Horta

SGP

4.820,00 €

Construcció dipòsit d'aigua ADF

SGP

32.000,00 €

32.000,00 € Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya

Arranjament del cablejat elèctric

SGP

30.000,00 €

30.000,00 € FECSA

Retirada del pal de fusta de FECSA

SGP

-

Pavimentació esplanada bàscula

VF

34.989,64 €

34.989,64 € Departament d'Agricultura
de la Generalitat de Catalunya

Portada d'aigua potable

Tots

92.855,80 €

92.855,80 € PUOSC
Consell Comarcal de la Segarra

37.037,32 € PUOSC
(Pla Únic d'Obres i Serveis)
2.000 € Junta Local
de Sant Guim de la Plana

- FECSA

Socorrista piscines municipals 2009

SGP

2.505,47 €

2.000,00 € Diputació de Lleida

Socorrista piscines municipals 2010

SGP

2.734,53 €

2.839,70 € Diputació de Lleida

Màquina escampadora de sal
i generador elèctric

Tots

2.596,00 €

2.596,00 € Departament d'Interior
de la Generalitat de Catalunya

Activitats

Tots

3.459,47 €

2.550,00 € Direcció General de Joventut

Inversions: projecte de
rehabilitació Espai Jove

SGP

7.500,00 €

6.211,00 € Direcció General de Joventut

2.941,30 €

2.400,00 € Direcció General de Joventut

3.666,11 €

5.592,03 € Direcció General de Joventut

Activitats

Tots

3.009,72 €

2.400,00 € Direcció General de Joventut

Activitats

Tots

3.125,00 €

3.125,00 € Direcció General de Joventut

Inversions: arranjament
interior Espai Jove

SGP

4.168,21 €

3.350,00 € Direcció General de Joventut

Tots

Per executar

3.128,00 € Direcció General de Joventut

Tots

Per executar

2.534,00 € Direcció General de Joventut

Adquisició d'equips informàtics

Tots

3.000,00 €

3.000,00 € Departament d'Universitats,
Recerca i Innovació

Curset d’Iniciació a la Informàtica

Tots

Gratuït

2011

Activitats
Inversions

NOVES TECNOLOGIES

- Punt ÒMNIA
(Consell Comarcal de la Segarra)

Iberbanda

Tots

-

- Iberbanda

Col·locació antenes Vodafone

Tots

-

- Vodafone

Antenes telefonia mòbil Movistar

SGP-VF

Aparells de TDT

Tots

1.100,00 €

- Movistar
1.100,00 € Direcció General
de Telecomunicacions

OBRES PROGRAMADES PEL 2011 I DE PROPERA REALITZACIÓ
Sala Polivalent (3a fase)

VF

121.012,35 €

Obres complementàries
a la Sala Polivalent

VF

22.912,05 €

CB: Comabella

Tots
VF

VF: Vicfred

Activitats
Inversions: projecte de
rehabilitació Espai Jove

SGP: Sant Guim de la Plana

2010

2009

2008

2007

JOVENTUT

108.911,11 € PUOSC
(Pla Únic d'Obres i Serveis)
20.000,00 € Diputació de Lleida

Obres al carrer d'accès al nucli antic

SGP

29.908,97 €

28.413,52 € Departament de Governació

Pavimentació de tram
del carrer del Prat

SGP

40.985,88 €

38.871,52 € PUOSC
(Pla Únic d'Obres i Serveis)
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Bé amics, ﬁns aquí la relació detallada de totes
les obres, millores i realitzacions que aquest
Ajuntament ha dut a terme durant els quatre
anys del seu mandat. Voldria que la seva lectura no hagués resultat massa pesada ni farragosa. Sóc conscient que són molts els títols i
moltes les xifres. Jo mateix, que he viscut totes
i cadascuna d’aquestes obres en primera persona, em sorprenia positivament a l’hora de
fer el recompte detallat de cada actuació. Però,
tal com deia aquell, “és lo que hi ha” i, com
que hi és, em sento molt content i orgullós de
poder-vos-ho explicar.
Només una curiositat: si algú s’entretè a sumar les quantitats totals de les inversions en
les obres, millores i actuacions fetes al municipi durant aquests quatre anys del nostre mandat, es trobarà amb la no gens despreciable
xifra d’un milió dos-cents mil euros (1.200.000 €),
aproximadament.
Crec que tota gestió, la municipal també, és
susceptible de ser millorada, però penso sincerament que Déu n’hi dó de les inversions,
millores i actuacions que s’han dut a terme en
aquests quatre anys a Sant Guim de la Plana.
Per acabar, vull dir-vos, i sense que serveixi de
justiﬁcació, que si no hem fet més ha estat perquè no hem pogut o perquè no n’hem sabut
més. Hem procurat ser el màxim d’ambiciosos,
mai hem dit “no” a res, no ens ha fet por emprendre qualsevol actuació encara que es
presentés difícil... sabíem que podria costar
però que al ﬁnal acabaria fent-se. Ho deia en
començar: hi hem dedicat molt de temps, hi
hem posat il.lusió, ganes, treball, esforç, constància, dedicació, voluntat de servei i, sobre
tot, sempre, coherència i sentit comú, i penso
que amb aquests ingredients res no pot fallar.
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Dit això, però, hem de reconèixer que la gran
assignatura pendent de la legislatura ha estat
la falta d’entesa i el conﬂicte que s’ha creat
amb l’Associació Cultural La Marinada. Però
també us vull dir, amb tota sinceritat, que
des de l’Ajuntament s’ha fet el que calia fer.
Des del principi s’han fet els esforços que calia per arribar a una entesa que La Marinada
mai no ha propiciat ni ha volgut. Sembla com
si, lamentablement, ja li anés bé aquesta situació de polèmica permanent. La veritat és
que aquesta Associació, com ja hem dit altres
vegades, mai no ha reconegut, acceptat ni respectat l’Ajuntament del seu poble elegit pels
seus veïns per una amplíssima majoria i, partint d’aquesta premissa, és impossible arribar
a cap acord.
Ara sí, per acabar, benvolguts veïns i amics, només em resta dir que per molts anys puguem
tots i totes gaudir i servir-nos de tota aquesta
obra. Les persones passarem però l’obra quedarà aquí per sempre per a poder-ne disposar
i disfrutar. Si es així, ja estem contents i satisfets, haurà valgut la pena, perquè la nostra
missió a l’Ajuntament s’haurà complert.

Josep Llobet i Condal
Alcalde de Sant Guim de la Plana

Gràcies
per la vostra
atenció.
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AJUNTAMENT
DE SANT GUIM DE LA PLANA
ctra. de Guissona, 1
25211 Sant Guim de la Plana
La Segarra (Lleida)
Tel./Fax 973 550 586
Web santguimplana.ddl.net
E-mail ajuntament@santguimplana.ddl.net

