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Vols rebre el pròxim 
Butlletí a casa?

Inscriu-t’hi:
Inscriu-te gratuïtament al web de l’Ajuntament
www.guissona.cat a l’apartat Viure-Butlletí a: 
www.guissona.cat/viure/comunicacio-1/butlleti-municipal
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L’objectiu d’El Butlletí és obtenir una comunicació directa, 
constant i transparent de l’Ajuntament de Guissona amb els 
guissonencs i guissonenques; fer a tothom partícep de la gestió 
municipal i recollir els aspectes d’interès pels vilatans i vilatanes.

O bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Guissona.
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L’Ajuntament al dia
DOS ANYS DE LEGISLATURA

Queda molt per fer amb IL·LUSIÓ, TREBALL i TRANSPARÈNCIA.

Els nostres valors:

L’honestedat i la dedicació plena, la responsabilitat, la integritat i 
la intel·ligència, una governabilitat basada en el capital humà de 
la nostra vila, així com la cohesió i la convivència.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

Revisió, aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball, es-
tudi de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament per reconduir 
necessitats, constitució de la comissió paritària per a un nou 
conveni laboral 2022, creació d’una nova estructura laboral a la 
brigada municipal, increment de la plantilla de vigilants mu-
nicipals i brigada municipal, creació de la plaça de Conserge a 
l’Escola Ramon Estadella, elaboració del Pla d’Igualtat dels treba-
lladors de l’Ajuntament, desdoblament de la plaça de Secretari i 
Interventor de l’Ajuntament, elaboració del Pla de polítiques de 
gènere a nivell municipal amb tots els grups polítics.

Projectes que hi treballem: 10. Licitació pública de la 
plaça de Cap de Brigada Municipal, Secretària Adjunta, 
Tècnic de Comunicació, Tècnic de Joventut.

ÀREA DE LA VILA I ATENCIÓ A LES PERSONES

Elaboració, constitució i aprovació dels diferents reglaments, 
taula de treball amb el Departament de Salut pel nou CAP, 
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seguiment d’atenció als nouvinguts i tramitacions d’Estrangeria, 
creació de l’espai empremtes amb ERC i millores funcionals en 
el cementiri, creació dels espais Amics de la POPA amb ERC, cre-
ació de xarxes de voluntariat (Covid19 i gats), creació del SOAC 
(Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari), registre Municipal 
d’Entitats i Associacions de la Vila, noves bases de convocatò-
ria de subvencions de les Entitats i Associacions de la Vila, nou 
Espai la Llavor, treball competències digitals i escletxa digital (fa-
mílies i centres escolars), Iniciativa “Guissona t’acull”, creació del 
Servei gratuït d’Acompanyament al Dol, disposar d’espais muni-
cipals per  a l’acolliment residencial per a persones sense sostre, 
aprovació de la nova ordenança municipal de tinença d’animals, 
modificació de l’ordenança municipal de circulació vehicles 
VMP, creació de borses de treball temporal de l’estiu per a joves, 
seguiment de mesures i accions preventives judicials. temporal 
de l’estiu per a joves, seguiment de mesures i accions preventi-
ves judicials.

Projectes que hi treballem: redacció d’un Pla de Joven-
tut, creació de la taula d’interculturalitat, carta de serveis 
de les instal·lacions municipals, protocol prevenció asset-
jament amb tots els grups polítics municipals, protocol 
prevenció d’oci nocturn amb Consell Comarcal.

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

Pacificació de diversos carrers de la vila per millorar la seguretat, 
ampliació del transport públic a Cervera i Tàrrega. Inici setembre 
2021, millores de vials de la via pública i camins, pavimentació 
de diferents carrers, millores a la Depuradora Municipal conjun-
tament amb l’ACA, ampliació de l’INS Guissona i Escola Faus i 
Esteve, desenvolupament de diversos plans urbanístics: SUD7,  
SUD8, SUD1, PAU1, PAU3, PAU7, arranjament i recerca arqueo-
lògica de la Plaça Vell Pla, noves zones d’aparcament Municipal 
a Guissona (Castanyers i Pau Casals), pavimentació pista 
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poliesportiva Guarda-si-Venes, pacificació i millores dels carrers 
de Sant Plàcid, canvi il·luminació a leds enllumenat exterior i 
interior de Guissona, nous carregadors per a cotxes elèctrics a 
l’Ateneu i pavelló 1 d’octubre, proposta de projecte integral de 
Carril Bici, pla de control de fauna urbana (coloms, rates, in-
sectes i gats ferals), creació de l’Oficina Municipal d’Eficiència 
Energètica, creació de l’Oficina de Mobilitat.

Projectes que hi treballem: Millores Dr. Torres Escri-
bà i N. Roca Sastre, Espais per al nou tanatori i sales de 
vetlla, desenvolupament SUD10, clavegueram de Guar-
da-si-Venes (ACA), canalització del Torrent del Passarell 
amb ACA, recuperació de les lleres, entrada a Guissona 
per la ctra. de Ponts, L-313, accés a Guissona per la ctra. 
Solsona-Camí de Cornudella, millores dels espais de la 
Caserna, energies solars fotovoltaiques als edificis muni-
cipals i a la Depuradora, cotxe elèctric per a la Guàrdia 
Municipal, Via Verda.

ÀREA ECONÒMICA

Pressupostos municipals prioritzant els serveis i les perso-
nes, elaborar les bases que regulen les subvencions a Entitats 
i Associacions, creació de partides pressupostàries per a la 
COVID-19, implementació de 40 mesures per mitigar la COVID-19, 
bonificacions de taxes municipals per a la transició energètica.

ÀREA DE SECRETARIA, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 

Nou espai de participació: decidim.Guissona.cat (vot electrònic), 
implementació de l’eina de comunicació d’incidències canal 
WhatsApp, enquestes als veïns de diferents àmbits i interessos 
(Festa Major, Comerç Local, Mercat Municipal, carrers, ràdio…), 

€
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comunicació amb els veïns,  procés participatiu de la partida 
pressupostària del 2021 de 25.000€, millora de l’estructura del 
web municipal.

Projectes que hi treballem: elaboració del Pla de Co-
municació de l’Ajuntament, assolir el 100% del segell de 
la Qualitat i transparència de la comunicació Pública (In-
foparticipa), procés participatiu pressupostos 2022.

ÀREA DE COMERÇ, TURISME I CULTURA

Creació i implementació del Pla Estratègic de Comerç Local 
Horitzó 22-25, creació d’una web específica de turisme i postals 
com a nou producte turístic, millora del manteniment de la se-
nyalització urbana i turística, recuperació de l’entorn natural del 
Pou el Gel (GuissonaMES), targetes de fidelització del comerç lo-
cal, constitució d’una Comissió Gestora i una Comissió artística 
que gestionarà el Teatre Municipal Ateneu, experimenta Iesso, 
nova proposta turística incorporada al Museu, restauració dels 
decorats originals de Pastorets, Creació d’una figura de suport 
supramunicipal per gestionar el patrimoni arqueològic local, 
consell Assessor del Museu i Parc Arqueològic, nova ordena-
ció del Mercat Municipal, millores en els parcs del Mil·lenari, la 
Bassa i Capdevila, millores per dignificar la Plaça Major (BCIL), 
licitació del projecte bàsic per a un nou Museu amb suport de la 
Generalitat, incorporació al Festival Espurnes Barroques, partici-
pació en el Festival Segamots, projecte de restauració de l’Obra 
de Fluvià.

Projectes que hi treballem: creació de la web del Tea-
tre Municipal Ateneu, millora de la senyalització de la via 
verda, projecte Passallibres, elaboració productes locals, 
reobertura i/o habilitació dels locals comercials tancats.
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ES TANCA EL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
GUISSONA AMB DUES PROPOSTES GUANYADORES

El passat mes de març es va posar en marxa a Guissona una 
nova eina de participació ciutadana: Decidim Guissona, a través 
de la pàgina web decidim.guissona.cat

Un dels processos que han estat actius fins al dia 4 de juliol ha 
estat el de la partida pressupostària 2021, que ha consistit en la 
participació de veïns  de Guissona per fer propostes, donar suport 
i decidir a què es destinaven 25.000€ de la partida d’inversions 
del pressupost municipal que l’Ajuntament de Guissona es va 
reservar per a aquest fi.

En aquesta ocasió, s’hi han presentat un total d’11 propostes, de 
les quals 6 van estar acceptades per un equip tècnic especia-
litzat, i 5 rebutjades pel fet de no ser vàlides tècnicament. Les 
propostes acceptades han estat: fer una acció amb els senyals 
de trànsit; crear un espai lúdic per a gossos; fer unes jornades i 
intervenció en les construccions de pedra del nostre patrimoni; 
adquirir unes màquines per reciclar llaunes; crear una gatera i fer 
diferents intervencions amb les colònies de gats de Guissona; i 
finalment, donar identitat a Guissona a través dels parcs i jardins.

En la fase de votació han sortit dues propostes guanyadores em-
patades: d’una banda la de l’espai lúdic per a gossos, i de l’altra 
la gatera, control responsable, i tinença d’animals de companyia.

L’equip de govern ha decidit repartir els 25.000€ disponibles per 
a tots dos projectes, que es començaran a desenvolupar aquest 
any. 

Podeu accedir als projectes guanyadors a través del se-
güent enllaç: https://decidim.guissona.cat/processes/
pressupostosparticipatius2021/f/4/budgets/1/projects
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L’Ajuntament agraeix a tothom que ha fet propostes per poder 
millorar Guissona i felicita especialment als guanyadors.

Atenció a xarxes i a l’eina Decidim 
decidim.guissona.cat per als pròxims 
processos i pressupostos participatius.
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ESTAT DE SUBVENCIONS

Registre subvencions 2019

AGÈNCIA CATALANA 
DE L’AIGUA

Execucions actuacions abas-
tament en alta - pou Iryda
Import concedit: 46.916,18 € 
En tràmit

DEPARTAMENT DE LA 
PRESIDÈNCIA
Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al períodes 
2020-2024
Sol·licitada: 18/12/2019 
Concedida 
Import concedit: 98.185,33 
En tràmit

DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES 
SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA

Contractació en pràctiques 
de joves 2019
Sol·licitada: 24/07/2019 
Concedida 
Import concedit: 11.000,00 € • 
Cobrada- Expedient tancat

Restauració del patrimoni 
arquitectònic - antiga Ciutat 
Romana de Iesso 
Sol·licitada: 09/07/2019 
Concedida 
Import concedit: 7.483,80 € 
En tràmit - Justificada

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Impermeabilització de la 
coberta del cementiri de 
Guissona
Sol·licitada: 03/12/2019 
Concedida 
Import concedit: 10.000,00 € 
En tràmit- Justificada 

XXIII MERCAT ROMÀ IESSO 
2019
Sol·licitada: 07/08/2019 
Concedida 
Import concedit: 15.000,00 € 
Cobrada- Expedient tancat

Subvenció al projecte sin-
gular d’entitats locals de la 
demarcació de lleida que afa-
voreixin el as a una economia 
baixa en carboni en el marc 
P.O. Feder de creixement 
sostenible 2014-2020
Sol·licitada  
Concedida 
Import concedit: 185.215,30 € 
En tràmit

Activitats firals - VIII Fira de 
Nadal
Sol·licitada  
Concedida 
Import concedit: 1.245,10 € 
Justificada- En tràmit
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Registre subvencions 2020

CONSORCI DE 
COMERÇ, ARTESANIA I 
MODA DE CATALUNYA

Programa de suport als mu-
nicipis en l’àmbit del comerç 
i de l’artesania
Sol·licitada: 10/06/2020 
Concedida 
Import concedit: 6.650,00 € 
En tràmit- Justificada

DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT 
AGÈNCIA DE 
GESTIÓ D’AJUTS 
UNIVERSITARIS I DE 
RECERCA 

Pràcticum Odisseu
Sol·licitada: 18/06/2020 per dues 
candidates 
Concedida 
Import concedit: 900,00 € per 
candidata 
Cobrada- Expedient tancat

DEPARTAMENT DE 
CULTURA

Programa.cat
Sol·licitada: 28/09/2020 
En tràmit- Justificada
Expedient tancat

DEPARTAMENT DE 
CULTURA / OFICINA DE 
SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL  (OSIC)

Adquisició de llibres i diaris 
per a la biblioteca  
Sol·licitada: 23/01/2020
Concedida, import de 3.000,00 € 
En tràmit- Justificada
Expedient tancat

Adquisició de novetats edito-
rials en català o occità
Sol·licitada: 23/01/2020 
Concedida, import de 6.000,00 € 
En tràmit- Justificada
Expedient tancat

Excavacions urbanes preven-
tives
Sol·licitada: 07/07/2020 
Concedida, import de 11.470,51 € 
Reformulat 
Concessió: 24.184,27 €
Cobrat el 80%: 19.347,42 €
En tràmit

Restauració conservativa- 
restes arqueològiques. Fases 
2
Sol·licitada: 16/06/2020 
Concedida, import de 5.751,00 € 
Bestreta del 80% 21/10/2020: 
4.600,80 € 
En tràmit- Justificada
Cobrada-Expedient tancat

Funcionament i activitats 
dels museus
Sol·licitada: 07/07/2020 
Concedida, import de 
22.099,00 € 
Bestreta del 80% 21/12/2020: 
17.679,20 € 
En tràmit- Justificada

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla de dinamització local, 
anualitat 2019
Sol·licitada: 30/01/2020 
Concedida, import de 
74.542,90 € 
En tràmit

INSTITUT D’ESTUDIS 
ILERDENCS

Adquisició material per a la 
biblioteca
Sol·licitada: 31/08/2020 
Concedida, import de 1.387,20 € 
En tràmit- Justificada

DEPARTAMENT DE LA 
PRESIDÈNCIA

Reparacions equipaments 
desperfectes Borrasca Glòria
Sol·licitada: 21/02/2020 
Denegada

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

1,5% cultural- restauración de 
los restos arquitectónicos de 
la Obra de Fluvià
Sol·licitada: 11/03/2020 
En tràmit

INSTITUT CATALÀ DE 
LES DONES

Actuacions sensibilització 
i prevenció de la violència 
masclista
Sol·licitada: 20/10/2020 
En tràmit- Justificada

DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES 
SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA

Contractació en pràctiques 
de joves 2020
Sol·licitada: 29/10/2020 
Concedida 
Import concedit: 11.000,00 € 
En tràmit- Justificada
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Registre subvencions 2021

AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA

Atribució de recursos- reposi-
cions i millores
En tràmit

Atribució de recursos- despe-
ses directes i indirectes
Import assignat: 107.441,53 €
En tràmit

Atribució de fons per al finan-
çament del cànon de control 
abocaments 
Anualitat 2017/2018/2019
Import assignat: 30.128,33 €
Cobrada- Expedient tancat

CONSELL COMARCAL 
DE LA SEGARRA

Conveni migració
Import: 14.360,00 €
En tràmit

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Pla d’inverions en màteria 
de salut
Import assignat: 130.435,00 €
En tràmit

Pla de cooperació per al 
finançament d’inversions
Import assignat: 121.011,06 €
En tràmit

Promoció de polítiques 
d’igualtat
Sol·licitada 18/06/2021
Import sol·licitat: 7.840,80 €
En tràmit

Pla econòmic en l’àmbit de la 
salut 2021
Sol·licitada 19/07/2021
Import concedit: 50.000,00 €
En tràmit

DEPARTAMENT DE 
CULTURA

Programa.cat
Sol·licitada 25/02/2021

DEPARTAMENT DE 
CULTURA / OFICINA DE 
SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL (OSIC)

Adquisició de llibres i diaris 
per a la biblioteca  
Sol·licitada 11/03/2021
Import concedit: 3.000,00 €
En tràmit

Adquisició de novetats edito-
rials en català o occità
Sol·licitada 08/04/2021
Import concedit: 6.000,00€
Subvenció en espècies
Expedient tancat

2a convocatòria adquisició de 
novetats editorials en català 
o occità
Sol·licitada
En tràmit

Conservació- restauració 
elements arquitectònics
Sol·licitada 06/04/2021
Import sol·licitat: 5.950,00 €
En tràmit

Preventives- inversions en la 
gestió del patrimoni arque-
ològic
Sol·licitada 20/04/2021
Import sol·licitat: 35.000,00 €
En tràmit

Subvenció exclosa de concur-
rència- Museu de Guissona
Sol·licitada 11/05/2021
Import concedit: 80.000,00 €
Cobrada bestreta del 80%: 
64.000,00 €
En tràmit

Projectes específics- inter-
venció muralla zona aparca-
ment
Sol·licitada 03/05/2021

Import sol·licitat: 5.000,00 €
En tràmit

Promoció activitats literàries- 
segamots 2021
Sol·licitada 05/05/2021
Import sol·licitat: 2.278,00 €
En tràmit

Inversions- jaciments arqueo-
lògics i paleontològics- visita 
pública
Sol·licitada 27/05/2021
Import atorgat: 35.000,00 €
- Import 2021: 28.000,00 €
- Import 2022: 7.000,00 €
En tràmit

Programes d’arts escèniques, 
música i arts visuals
Sol·licitada 04/08/2021
Import sol·licitat: 1.900,00 €
En tràmit

DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ

Pla Educatiu d’Entorn 
2020/2021
Addenda econòmica 
22/10/2020
Concedit: 3.000,00
En tràmit

Finançament escoles de 
música curs 2018/2019- curs 
2019/2020
Sol·licitada 10/02/2021
Import sol·licitat- Curs2018/19: 
53.369,65 €
Import sol·licitat- Curs 2019/20: 
71.766,73 €

Finançament llar d’infantns 
curs 2020/2021 i endarreri-
mants
Import atorgat 63.825,00 €
En tràmit
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MINISTERIO DE 
IGUALDAD

Pacto de Estado contra la 
violencia de género
Import concedit: 2.284,48 €
En tràmit 

ICAEN

Implantació de 7,5 km carril 
bici al casc urbà 
Sol·licitada 11/05/2021
Import sol·licitat: 188.391,84 €
En tràmit

DEPARTAMENT 
D’ACCIÓ CLIMÀTICA, 
ALIMENTACIÓ I 
AGENDA RURAL

Instal·lació aparcament de 
bicicletes
Sol·licitada 20/07/2021
Import sol·licitat: 955,66 €
En tràmit

DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA

Jutjat de pau 2021
Import concedit: 4.650,00 €
En tràmit

FUNDACIÓ LA CAIXA

Interculturalitat i acció social
Sol·licitada 20/07/2021
Import sol·licitat: 20.500,00 €
En tràmit

DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES / 
SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA

Contractació en pràctiques 
de joves 2021
Sol·licitada 09/06/2021
Import concedit: 22.000,00 €
En tràmit

ESTAT ATENEU

Informar-vos de com està el procés de l’obra de l’Ateneu. El pas-
sat setembre 2020 es va aturar l’obra perquè els industrials no 
cobraven de l’empresa constructora Proviser. El desembre del 
2020 es van iniciar els tràmits resolució de contracte. Al no ha-
ver-hi entesa, entre les parts-Proviser i Ajuntament, s’ha enviat 
a la Junta Consultiva de contractació pública de la Generalitat 
perquè validi la resolució de contracte. Esperem que el setem-
bre 2021 es pugui resoldre aquest contracte i l’edifici quedi en 
mans de l’Ajuntament per acabar el poc que manca d’obra, que 
són els acabats i la legalització d’equipaments. Hem de procurar 
que la inauguració sigui aquest 2021.
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Els Plens de l’Ajuntament
Durant el període d’aquest vuitè número d’El Butlletí s’han 
celebrat dos plens municipals. 

PUNTS DESTACATS DEL PLE DEL 10 DE MAIG

S’aprova la proposta d’adjudicació del contracte de concessió 
del servei públic d’abastament d’aigua potable i clavegueram a 
Guissona a l’empresa TECVASA, amb més puntuació a la 
licitació.

S’aprova la creació i el funcionament del Consell Assessor 
d’Arqueologia de Guissona, concebut com una organització de-
penent de l’Ajuntament que dóna continuïtat a l’antic organisme 
de gestió del patrimoni arqueològic local, és a dir, el Patronat 
d’Arqueologia de Guissona. La nova fórmula acollirà els antics 

Ordre 
punts

Puntuació assignada 
Criteris judici 
de valor 
Màx. 40,00

Criteris 
automàtics 
Màx. 60,00

TOTAL 
Màx. 100,00

1 TECVASA 27,25 60,00 87,25

2 AIGÜES.CAT 32,70 38,36 71,06

3 SOREA 31,05 36,39 67,44

4 AQUALIA 31,90 29,65 61,55

5 UTE FACSA-CALAF 33,00 22,62 55,62
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membres del consorci (Institut d’Estudis Catalans, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, Consell Comarcal de la Segarra i 
l’Ajuntament de Guissona) i a la Direcció General de Patrimoni. 
El nou ens desenvoluparà tasques d’assessorament i col•labora-
ció amb l’Ajuntament i el Museu de Guissona en la gestió del 
llegat antic de la vila.

Aprovació inicial del Reglament municipal regulador del funci-
onament i ús de l’equipament municipal en l’edifici Ateneu que 
es posarà en exposició pública

Aprovació inicial del Reglament de funcions dels Punts de recàr-
rega de vehicles elèctrics i Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal 
dels Punts de recàrrega dels vehicles elèctrics.

S’aprova la modificació de la plantilla de personal i de la valora-
ció de llocs de treball 2021, 

En l’apartat de personal funcionari, cal la modificació del 
lloc “Guàrdia municipal” que canvia de Grup AP a C2 i 
que passa d’unes valoracions per al 2021 segons incre-
ment de la LPGE’2021 (0,9%) següents:

per agents: de 23.671,14€/any, a 26.926,66€/any.

Concepte Preu públic (IVA inclòs)

Recàrrega de vehicles elèctrics en estacions 
municipals de càrrega semi-ràpida

0,24€ el Kwh

Recàrrega de vehicles elèctrics en estacions 
municipals de càrrega ràpida

0,29€ el Kwh

Recàrrega de vehicles elèctrics en estacions 
municipals de càrrega superràpida

0,35€ el Kwh
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per pràctiques: de 23.169,40€/any, a 24.624,92€/any.

per coordinador: de 25.935,34€/any, a 29.190,88€/
any

Sense inclusió de les variables noves corresponents a di-
etes per jornades. 

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del 
lloc “Encarregat brigada” que passa d’una valoració 
per al 2021 segons increment de la LPGE’2021 (0,9%) de 
22.132,65 €/any, a 25.748,78 €/any

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del lloc 
“Operari de brigada” que passa de 8 a 6 places; i vacant 
de 5 a 4. 

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del lloc 
“Oficial de brigada” que passa de 4 a 6 places; i vacant de 
0 a 1; i que passa d’unes valoracions per al 2021 segons 
increment de la LPGE’2021 (0,9%) següents:

per paleteria i altres oficis: canvia de Grup C2 a C1 i 
passa de 16.775,96€/any, a 17.542,40€/any.

per responsable de vehicles i conducció de màqui-
na escombradora: canvia de Grup C2 a C1 i passa de 
17.805,24€/any, a 18.571,68€/any.

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del 
lloc “Consergeria d’escola” que passa d’una valoració 
per al 2021 segons increment de la LPGE’2021 (0,9%) de 
14.820,19€/any, a 15.611,68€/any.

En l’apartat de personal laboral, cal la incorporació del 
lloc “Director EMM”, en l’escala: administració especi-
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al, subescala: tècnica, classe/categoria: tècnic grau mig; 
nombre de places: 1; nombre de vacants: 1 (resta cobert 
per personal laboral temporal); i dedicació: temps com-
plert. Es manté la valoració prevista d’aquest lloc.

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del lloc 
“Administratiu OAC” que passa d’una valoració per al 2021 
segons increment de la LPGE’2021 (0,9%) de 17.908,04€/
any, a 19.557,38€/any.

En l’apartat de personal laboral, cal la modificació del lloc 
“Oficina de Turisme” de l’Escala d’Administració General 
a Administració Especial.

S’accepta l’aprovació inicial del Reglament Regulador del 
Funcionament i la Gestió dels Mitjans de Comunicació de l’Ajun-
tament de Guissona per a cobrir el buit legal i normatiu amb el 
que es troba l’Ajuntament; es pot consultar a: https://tauler.seu.
cat/pagDetall.do?idEdicte=305982&idens=2511090004 

S’informa que l’ empresa actual que té la concessió dels ser-
veis de neteja municipals es troba en pròrroga exhaurida i així 
doncs s’està estudiant la possibilitat de crear un organisme 
autònom depenent de l’Ajuntament per al servei de neteja 
d’edificis públics, elaborant un estudi de viabilitat econòmica 
i de contractació laboral dels treballadors conjuntament amb 
experts externs per veure si la gestió podria suposar un estalvi 
considerable.

S’informa de la constitució d’equip de treball per fer el Reglament 
d’Organització Municipal ROM.

S’informa de la creació de la secció Transició Ecològica, un 
servei d’assessorament en l’Ajuntament per ajudar veïns da-
vant les noves línies d’ajuda en matèria d’energies renovables. 
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Posteriorment es posa a disposició el correu electrònic efici-
ència.energetica@guissona.cat i telèfon 973.550.005 (ext.126) 
d’atenció. 

S’aprova per unanimitat la Moció presentada per ERC per a la 
recuperació de l’emissora de ràdio local després d’acordar a pro-
posta de la resta de grups polítics, Junts, Primàries i PSC, que 
abans es dugui a terme una consulta a la ciutadania que denoti 
l’interès per activar aquest projecte i així doncs poder tirar enda-
vant un estudi de viabilitat.

S’aprova per unanimitat la Moció presentada per ERC per a la 
creació de reunions de seguiment i execució de les diferents 
mocions aprovades pel ple després d’acordar a proposta de 
Junts i Primàries que les reunions es facin cada 4 mesos, en lloc 
de cada 2, que no siguin en directe i que es faci un comunicat 
un cop finalitzades.

PUNTS DESTACATS DEL PLE DEL 14 DE JULIOL 

S’aprova la modificació puntual Num.7 del POUM de Guissona 
per a la modificació del sector de SUD-10, per a la creació d’un 
PAU-7, que suposarà la classificació com a sòl urbà d’una porció 
de 36.646m2 de sòl, que fa front al carrer Riu Sió per l’est, amb el 
SUD-9 i l’entorn de l’ermita de Sant Macari pel sud, i per la resta 
de perímetre limita amb altres sòls del SUD-10.

S’aprova la creació d’una nova ordenança municipal de tinen-
ça d’animals per una unanimitat i es posa a exposició pública 
i a l’eina Decidim https://decidim.guissona.cat/processes/con-
sultaanimals per esmenar i acabar de perfilar aquesta nova 
ordenança. 
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S’aprova la consulta pública per portar la modificació de l’orde-
nança general de circulació de Guissona on s’incorporen nous 
articles a l’Ordenança General de Circulació del nostre municipi, 
concretament:

Modificació de l’article 10.2 de Carrils reservats. Carril bi-
cicleta.

Incorporació de l’article 55Bis de circulació de vehicles de 
mobilitat personal (VMP).

Modificació de l’article 56 que afegeix un nou apartat so-
bre l’estacionament dels vehicles de mobilitat personal 
(VMP).

S’aprova la consulta pública i s’exposa a l’eina Decidim la modi-
ficació de l’ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i 
de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes 
del terme municipal de Guissona per limitar o definir la dispo-
sició de petits corrals amb aus per autoconsum sense ànim de 
lucre, una activitat freqüent al municipi, ja que la normativa ge-
neral ha variat i cal fer-ne una revisió.

S’aprova la consulta pública de modificar l’ordenança fiscal 
num.1 relativa a l’impost de Béns immobles de l’Ajuntament 
de Guissona on es proposa una bonificació del 50% de la quota 
íntegra corresponent al bé immoble a tots els habitatges que 
tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per 
a aprofitament elèctric; seria durant 5 exercicis sempre que es 
compleixin els següents requisits:

El bé immoble ha de tenir assignat ús residencial a efec-
tes cadastrals

El sistema d’energia solar per a aprofitament elèctric ha 
de tenir una potència mínima instal·lada de 2,5 kw 
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La instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per 
cap normativa específica

Des de la data d’instal·lació, acreditada per la data del 
projecte d’instal·lació, fins a la sol·licitud de bonificació no 
poden haver transcorregut més de tres anys

En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una ins-
tal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
per subministrar electricitat als elements comuns, la bo-
nificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun 
dels habitatges vinculats.

S’aprova la consulta pública de modificació de l’ordenança fiscal 
num.3 relativa a l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
de l’Ajuntament de Guissona. Es proposa modificar del 90% al 
50% la bonificació de l’impost d’obres a aquelles empreses que 
s’instal·lin de nou o ampliïn les seves instal·lacions en el muni-
cipi de Guissona, amb la qual cosa es generarien nous llocs de 
treball estables, o farien que treballadors temporals esdevinguin 
indefinits. 

S’aprova la consulta pública de modificació de l’ordenança fiscal 
num.3 relativa a l’impost de construccions, instal·lacions i obres 
de l’Ajuntament de Guissona per a obres de rehabilitació dels 
immobles, consistents en actuacions per suprimir barreres ar-
quitectòniques que afavoreixin  persones de mobilitat reduïda 
bonificant el 90% del cost  - ERC proposa expandir-la a tota la 
població i s’absté.

Ara pots trobar totes les consultes públiques 
i dir la teva més fàcilment a
decidim.guissona.cat
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S’aprova la convocatòria de licitació del contracte de concessió 
de servei per a l’explotació dels bars de les instal·lacions espor-
tives municipals del Pavelló Municipal d’esports 1 d’Octubre i 
el Camp de Futbol Municipal per la duració de 2 anys + 1 any 
prorrogable. 

S’aprova la convocatòria de licitació del contracte de servei per 
a la redacció del projecte bàsic que serà un Pla Director com-
plert per a la construcció d’un edifici per al Museu de Guissona; 
la Generalitat hi aportarà un total de 80.000€ i l’Ajuntament, 
27.000€, per a la redacció d’aquest projecte. 

Adjudicació del contracte de servei d’explotació, conservació i 
manteniment d’Aigües Residuals de Guissona i instal·lacions en 
alta associades a SOREA per 5 anys.

Adjudicació del contracte de concessió de servei d’abastament 
d’aigua potable i de clavegueram de Guissona a TECVASA per 
10 anys.

S’aprova la reclassificació de la Secretaria de l’Ajuntament de 
Guissona de classe tercera a segona, i es permet així la creació i 
classificació de la Intervenció de classe segona, i poder oferir la 
plaça d’intervenció a l’Ajuntament de Guissona.

S’aproven com a dies festius de Guissona per al 2022 el 2 de maig 
i el 8 de setembre.

S’informa de l’Auditoria que s’està duent a terme a la Guàrdia 
Urbana per estudiar les relacions entre el personal i de l’anàli-
si d’actuacions que realitza el cos, i així fer-ne un estudi i poder 
ser assessorats per apostar per una nova dinàmica i sinergia de 
funcionament.
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S’aprova per unanimitat la moció presentada per Primàries 
Guissona i Junts x Guissona de la celebració de la setmana euro-
pea de la mobilitat sostenible i segura 2021.

S’aprova per Junts x Guissona, Primàries Guissona i ERC la mo-
ció presentada per ERC de donar suport a l’Amnistia, presentada 
per ERC-AM Guissona. 

S’aprova per unanimitat la moció presentada per ERC per donar 
suport a la iniciativa cívica Correllengua.
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S’aprova el conveni de col·laboració entre el Departament d’In-
terior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Guissona 
sobre les comunicacions realitzades mitjançant la XARXA 
RESCAT en l’àmbit municipal. s’hi  afegeixen les radiocomunica-
cions d’emergència i seguretat de Catalunya perquè hi hagi un 
bon funcionament de comunicació entre Mossos d’Esquadra i 
Vigilants Municipals.
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Les Juntes de Govern

19/04/2021

S’aprova la justificació de Subvenció pel segon trimestre escolar 
de la Llar d’Infants FEDAC Guissona que cursen PO, P1 i P2 a raó 
de 404€ segons l’acord de 8€ pels infants que fan mitja jornada 
i 10€ pels que fan jornada complerta. 

S’aprova la contractació del servei de socorrisme per la tem-
porada 2021 de la Piscina Municipal de Guissona. Vist tots els 
pressupostos presentats, s’accepta el pressupost de 11.703€ 
(sense IVA) pel ser el més econòmic. 

S’aprova la contractació del servei pel subministrament i instal-
lació del panel de control i dosificació de clor i PH per la posada 
en marxa de les piscines municipals per la temporada 2021 per 
un impory de 3240 (sense IVA), vist el pressupost més econòmic 
presentat. 
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26/04/2021

S’aprova presentar la sol·licitud de subvenció per redactar el pro-
jecte bàsic d’un nou equipament museístic a Guissona donada 
per part de la Generalitat de Catalunya per un valor de 80.000€. 
El projecte ascendeix a 107.357€, per tant l’Ajuntament haurà 
d’aprovar la retenció de crèdit de 27.357€ (+ IVA) equivalent a la 
despesa no finançada per la subvenció (fet que s’acaba aprovant 
en el Ple de juliol).

S’informa de la Presentació del Pla Estratègic de Comerç 
Guissona amb els comerciants i de les següents línies per activar 
com la unificació i el compromís d’horaris, la reactivació i l’estudi 
de la zona blava, les ofertes lúdiques i gastronòmiques al centre 
de la vila periòdicament si la pandèmia COVID-19 ho permet i 
l’apoderament de l’associació de comerciants. 
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3/05/2021

S’informa que es presenta la corresponent liquidació del primer 
trimestre del 2021 de l’AGBAR amb un saldo a favor de l’Ajunta-
ment de 4.898,30€. 

S’informa que el curs escolar 2021-2022 comptarà amb 82 nous 
alumnes escolaritzats a P3.

S’informa de la Reunió de la Comissió de l’Ateneu on es decideix 
el nou logotip i la imatge corporativa de l’Ateneu així com de la 
Definició de la Comissió Artística i la presentació de propostes 
de tècnics responsables tant de l’espai teatral com de les tra-
moies i de llum i sol. 

17/05/2021

Es condona, a causa de la pandèmia COVID-19, l’import de l’anu-
alitat 2021 per l’ús de la caserna a les associacions culturals que 
en fan ús.
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S’acorden unes mesures provisionals i extraordinàries en relació 
amb els locals d’oci nocturn de Guissona com a locals de restau-
ració perquè així puguin fer la funció de Bar-Restaurant en els 
horaris convinguts; unes mesures derivades de la situació eco-
nòmica de la crisi sanitària COVID-19.

25/05/2021

S’informa que les contínues reunions amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Mon-Bus per obtenir 
més enllaços amb Bus i Renfe han donat el seu fruit amb la mi-
llora de les condicions del servei de transport públic a Guissona:  
s’arriba a 3 busos diaris a Cervera i a Tàrrega, i amb noves línies 
que s’activaran al setembre. Quan es disposi dels horaris s’infor-
marà  la ciutadania a través de la pàgina web i xarxes socials de 
l’Ajuntament.

Renovació del contracte amb l’empresa de manteniment de la 
població de coloms contractant 6 mesos més el servei amb un 
cost de 950€/mensuals.

31/05/2021

S’acorda començar amb el procés de desdoblament de plaça 
interventor-secretari.

S’informa de la contractació de personal per a la gestió de les 
piscines i del seu bar, així com de la relació dels preus públics 
d’entrades, abonaments i producte servit. Podem dir el cost total 
aproximat que suposa a l’ajuntament la contractació d’aquest 
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personal? Com que hem dit el cost dels socorristes... estaria bé 
també dir el total dels cambrers i encarregats, és que a l’acta 
surt així:

La retribució del personal contractat, fins  a la publicació 
de l’acord d’actualització de les retribucions anunciada 
en l’article 35, que tindran caràcter de retroactives, és de: 

Lloc
Retribució bàsica
Brut/mes

Plus de roba de 
treball 
Brut/mes

Responsable de piscina
(nivell 5)

1.099,39 € 12,78€ 

Encarregat (nivell 3) 1.388,18 € 12,78€ 

Cambrer (nivell 3) 1.214,66 € 12,78€

7/06/2021

S’accepta el Conveni de col·laboració amb la Consultoria 
Comoba per un cost de 292€/mes i amb una durada de mig any. 
Un conveni que ajudarà a agilitzar el Departament d’Urbanis-
me centrant-se en la coordinació de les actuacions que es duen 
a terme a l’espai públic de Guissona conjuntament amb el Pla 
Estratègic de Mobilitat Activa de Guissona (PEMAG).
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Amb l’objectiu d’identificar gràficament l’àrea de dones i igualtat 
de l’Ajuntament de Guissona, s’aprova l’ús d’un nou logo represen-
tatiu d’aquesta àrea. 

S’aprova la contractació del servei per elaborar el protocol contra 
l’assetjament per a les persones treballadores de l’Ajuntament per 
un cost de 712€ (sense IVA). 

15/06/2021

S’acorda fer pròrroga per un any a l’empresa INCOOP, SCCL,  per 
a la gestió de la Llar d’Infants Patufet per al curs 2021-2022.

S’acorda utilitzar la plataforma OA2 ACCES de Oa2 Produccions 
amb l’objectiu de poder gestionar entrades virtuals i construir 
la pròpia pàgina d’esdeveniments i actes culturals i festius de 
Guissona, amb un disseny personalitzat i tota la infraestructura 
de QR inclosa. Plataforma amb un cost inicial de 299€ i després, 
199€/anual (primer any sense cost) més un cost de 0.40€ l’en-
trada (QR) per a esdeveniments de pagament simbòlic i 0.60€ 
l’estrada (QR) per a esdeveniments de pagament. 
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S’aprova el pressupost de 8.050€ de l’empresa Surt, de tots 
els presentats, per a realitzar el Pla de Polítiques de Gènere de 
Guissona i poder-lo incloure  així en la convocatòria de subvenci-
ons per a ajuntaments en l’àmbit de promoció de les polítiques 
d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i els drets 
de no discriminació de les persones LGBTI 2021 de la Diputació 
de Lleida.

S’aproven les diferents subvencions a entitats i associacions de la 
vila (+ info notícia pàg. 34).

21/06/2021

S’accepta la creació d’una nova plaça de guàrdia municipal arri-
bant a ser un total de 5. 

S’accepta el cost de 6000€ per solucionar els problemes d’hu-
mitats que afecten  diferents punts importants d’estructura de 
l’edifici de l’Escola Ramon Estadella.

S’aprova el pressupost de 2.140€ per a l’allotjament dels par-
ticipants del Curs d’Arqueologia per part del grup de recerca 
UAB-ICAC a l’hotel Cal Piteu donada l’absència d’altres alternatives.

28/06/2021

S’aprova el contracte menor per a serveis de manteniment del 
camp de futbol i del pavelló esportiu que es fa un cop l’any per 
un import de 1.089€ (sense IVA) a l’empresa Palau Turf pel fet de 
ser la més avantatjosa i econòmica. 
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l’edifici de l’Escola Ramon Estadella.

S’aprova el pressupost de 2.140€ per a l’allotjament dels par-
ticipants del Curs d’Arqueologia per part del grup de recerca 
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S’aprova el contracte menor per a serveis de manteniment del 
camp de futbol i del pavelló esportiu que es fa un cop l’any per 
un import de 1.089€ (sense IVA) a l’empresa Palau Turf pel fet de 
ser la més avantatjosa i econòmica. 

S’aprova la compra de dues tauletes per fomentar la participació 
ciutadana al carrer a l’eina Decidim (decidim.guissona.cat). 

S’aprova contractació menor i temporal de peó de brigada per a 
cobertura de vacants i reforç de temporada d’estiu a la Brigada 
municipal de Guissona tirant de la borsa de treball de l’Ajunta-
ment i del Conveni amb el Consell Comarcal dels programes 
Connectem Segarra i Ubicat Segarra.

05/07/2021

S’acorda sol·licitar una subvenció per al desenvolupament d’ac-
tuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per instal·lar 15 
aparcaments de bicicleta a diferents espais de Guissona i carre-
gadors elèctrics; la subvenció es faria càrrec del 40% del cost que 
suposés totalment. 
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S’acorda una pròrroga del contracte de servei de la Edició Mercat 
Romà i Capvespres a la Romana per valor de 25.342€ (sense IVA) 
per a la contractació de totes les propostes, així com la sonoritza-
ció, l’escenografia i la coordinació d’aquestes.

LA SETMANA DEL 12 HI VA HAVER EL PLE MUNICIAL 

19/07/2021

S’aprova la sol·licitud a través del Programa d’Ajuts a Projectes 
d’Iniciatives Socials, la Fundació “la Caixa”, a la convocatòria 
Interculturalitat i Cohesió Social 2021, de la subvenció per al pro-
jecte de l’Ajuntament de Guissona anomenat elaboració del Pla 
Intercultural i cohesió social per al seu finançament que ascen-
deix a 12.000€ (+ info pag noticia t’interessa)

Pel que fa a les recaptacions del cinemòmetre de l’Av. De Tàrrega, 
l’empresa instal·ladora d’aquest percep 25€ per cada sanció, 
l’OAGRTL s’emporta entre un 10-15% per la gestió de tributs i san-
cions que genera l’Ajuntament de Guissona, i la resta de l’import 
de la sanció queda per al consistori. És per això, que la Junta de 
Govern Local acorda que la recaptació total de les sancions del 
cinemòmetre que ingressi el nostre Ajuntament anirà destinada 
a millorar la seguretat viària del municipi i serà recollida en l’ex-
pedient núm 2021/346.
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26/07/2021

S’aprova el pressupost per a la redacció del projecte constructiu 
de recuperació de la Llera del Passarell a la zona de l’Obra de 
Fluvià per un import de 6.587€ (sense IVA).

S’aprova la instal·lació de semàfors pedagògics per millorar la se-
guretat vial que ascendeix a un import total de 4.622€ (sense 
IVA).

S’aprova la proposta de l’agermanament entre els municipis de 
Guissona i Sighetu Marmatiei, ciutat de Romania, per millorar la 
coneixença mútua i l’ajuda bilateral col·laborant entre ambdós 
ajuntaments en temes d’interés comú per a la ciutadania, espe-
cialment comercials, turístics, culturals i del medi ambient. 

S’aprova la proposta cultural de Recuperació de la memòria his-
tòrica de Guissona consistent en la gravació de varies entrevistes 
amb gent gran que tingui coneixement profund sobre l’evolució 
de la nostra vila, la guerra i la postguerra, per un import total 
de 2904€ (IVA inclòs) i que quedaran a l’arxiu municipal per a 
posteriors actuacions. Aprovant també que el 2022 es dugui a 
terme l’edició d’un documental d’uns 45 min sobre l’evolució de 
la vila de Guissona per un import total de 6.292€. 
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T’interessa

GESTIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I ENTITATS 2021

L’Ajuntament, conscient del paper de les entitats i associacions en 
la tasca de dinamització de la participació ciutadana a la vila i amb 
la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament 
i l’exercici dels seus drets, a través de l’equip de govern ha cregut 
oportú fer un gir important a les ajudes que des de la Corporació 
municipal s’ofereixen a aquestes Entitats i Associacions Ciutadanes.

Per a aquest any 2021 s’han establert unes bases i uns criteris 
transitoris fins que sigui aprovat el nou reglament participatiu 
que reguli les subvencions a entitats, associacions locals i a la 
ciutadania per al 2022.

Els ajuts concedits a cada associació i/o entitat serà d’un 
percentatge de la totalitat del cost de l’actuació; no es 
subvencionarà el 100% del cost final.

Del total del pressupost presentat només es tindrà en 
compte el cost de les actuacions/material susceptibles 
d’ajut segons les línies de cada programa.

En cas de demanar ajut per a diverses actuacions, s’hau-
rà de seleccionar per a quina línia de cada programa es 
fa la petició, si no fos així, es triarà la més beneficiosa per 
a l’associació o entitat.

Es justificarà el 100% de l’actuació. En el cas que no sigui 
possible es reajustarà l’import subvencionat segons els 
criteris percentuals.
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Acceptar aquesta línia de subvencions condiciona que 
no es puguin sol·licitar altres ajuts econòmics per part de 
l’entitat o associació a l’Ajuntament durant l’any 2021.

Les sol·licituds de subvenció es dividiran en diversos programes 
segons la naturalesa de l’associació o entitat. Aquests progra-
mes poden constar de diverses línies subvencionables:

Programa A: suport a entitats veïnals per a festes de 
barri.

Es subvencionarà el 80% del cost de l’actuació sempre 
que tingui una repercussió i un impacte en la població 
en general i no sigui una activitat tancada a persones as-
sociades.

Programa B: suport a activitats esportives.

Es subvencionarà el 80% del cost de l’actuació sempre 
que tingui repercussió i impacte en la població en gene-
ral, en la promoció de l’esport base i en la promoció de la 
igualtat de gènere.

Es subvencionarà el 60% del cost de l’actuació sempre 
que tingui repercussió i impacte en la població en ge-
neral. 

Es subvencionarà el 20% del cost d’equipament esportiu 
per a ús exclusiu dels socis.
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Programa C: suport a activitats de promoció 
comercial.

Es subvencionarà el 60% del cost de l’actuació sempre 
que tingui una repercussió i un impacte en la promoció 
comercial.

Programa D: suport a activitats culturals i de 
cooperació.

Es subvencionarà el 80% del cost de l’actuació sempre 
que tingui una repercussió i un impacte en la població 
en general i no es cobri preu a l’entrada.

Es subvencionarà el 60% del cost de l’actuació quan es 
tracti d’adquisició de material inventariable que repercu-
teix en el funcionament de l’associació o entitat.

Es subvencionarà el 60% del cost de l’actuació quan es 
tracti d’una activitat cultural oberta a tothom, dins del 
marc d’una programació anual pròpia de l’entitat i amb 
un import màxim de 1.800,00 €.

Es subvencionarà el 40% del cost de l’actuació quan es 
tracti d’una actuació que repercuteixi únicament i exclu-
sivament en les persones membres de l’entitat sol·licitant. 

Es subvencionarà el 20% del cost de l’actuació quan es 
tracti d’una actuació de cooperació internacional pro-
moguda per l’associació o entitat.

Es subvencionarà el 10% del cost per a la producció d’es-
pectacles culturals (teatre, música, dansa, ...) promo-
guts per l’associació o entitat amb un import màxim de 
1.000,00 €.
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Acreditació de la publicitat de l’Ajuntament de Guissona en les 
actuacions/adquisició de material subvencionat:

Per a tots els documents de comunicació que promoci-
onin l’activitat o el servei subvencionat (cartells, tríptics, 
catàlegs, guies, notes de premsa, etc.), cal que: Inseriu el 
logotip de l’Ajuntament de Guissona precedit de la men-
ció “Amb la col·laboració de:”.

En els equips adquirits amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament de Guissona es podran col·locar etiquetes 
autoadhesives directament en el material (màquines, 
material informàtic, mobles, etc.). En el cas d’equipa-
ment esportiu, roba esportiva... cal que hi inseriu el logo-
tip de l’Ajuntament de Guissona.

Relació de subvencions atorgades:

Organisme o 
Associació

Denominació actuació
Import 
atorgat

Criteri

ACLE Activitat esportiva 5.200,00 € Programa B) 1

Associació Aula 
Extensió Universitària 
de la Segarra

Organització actes 930,00 € Programa D) 2

Associació Coral Doll 
de Veus

Organització actes 640,00 € Programa D) 1

Associació de 
Bombers Voluntaris 
de Guissona

Adquisició de material 1.670,33 € Programa D) 2

Associació de 
Comerciants de 
Guissona i Comarca

Calendari de comerç 1.500,00 € Programa c) 1
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Associació de Festes 
del Carrer Sant Magí

Festa del barri 352,00 € Programa A) 1

Associació Melpha Viatge infants 600,00 € Programa D) 5

Ateneu de Guissona Organització actes 1.440,00 € Programa D) 1

Casal de la Gent 
Gran de Guissona i 
Comarca

Adquisició de material 977,40 € Programa D) 2

Centre Catòlic de 
Guissona i Comarca

Organització actes 1.800,00 € Programa D) 4

Club Ciclista Guissona Equipament 646,87 € Programa B) 4

Colla Castellera 
Margeners de 
Guissona

Organització actes 4.000,00 € Programa D) 1

Companyia de Dansa 
Montse Esteve

Producció espectacles 320,00 € Programa D) 6

Escola de Futbol 
Base de Guissona i 
Comarca

Activitat esportiva 3.200,00 € Programa B) 1

Nèvia - Associació de 
Dones de Guissona

Organització actes 480,00 € Programa D) 1

Unió de la Comunitat 
Senegalesa de la 
Segarra Urgell

Organització festa de la 
Teranga

2.000,00 € Programa D) 1

Unió Esportiva de 
Guissona

Activitat esportiva 6.300,00 € Programa B) 2
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EL NOU RUMB DEL GUISSONAMÉS

Enguany, la consolidada iniciativa GuissonaMÉS, ha fet un gir i 
s’ha apostat per contribuir al reconeixement de l’entorn natural 
i del medi ambient de la Plana de Guissona. Des de la Regidoria 
de Turisme amb la col·laboració del Museu de Guissona es pro-
posa, conjuntament amb l’Associació lleidatana OSMON, una 
plantació d’alzines al voltant del Pou de Gel.

Durant tot l’estiu es podran comprar alzines joves al Museu de 
Guissona pel preu de 3 €. Aquestes alzines, proporcionades per 
OSMON, aniran acompanyades de les instruccions per tenir-ne 
cura a casa durant els mesos més calorosos, i a la tardor es realit-
zarà la plantació conjunta. Cada persona o família que compri 
una alzina entrarà al sorteig de GuissonaMÉS, on podran gua-
nyar 3 lots de productes artesans.

A més, s’organitzarà un grup de voluntariat per tenir cura dels 
arbres un cop estiguin plantats, assegurant-ne així la supervi-
vència. Es tracta d’un arbre amb una esperança de vida d’entre 
500 i 700 anys, amb alguns exemplars mil·lenaris. 
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GUISSONA VOTA SÍ A TENIR RÀDIO GUISSONA

En el passat Ple Municipal de Guissona del 10 de maig, es va 
presentar una moció d’ERC per recuperar “Ràdio Guissona” i es-
tudiar-ne la viabilitat. Una vegada debatuda la proposta entre la 
resta de regidors dels diferents grups polítics, es va acordar que 
abans de fer aquest estudi era necessari saber si hi ha un interès 
entre la ciutadania perquè hi hagi de nou una ràdio municipal 
a Guissona.

Per aquest motiu, a través de la plataforma de participació ciu-
tadana decidim.guissona.cat, es va obrir la consulta per saber 
què n’opinava la població. Amb la pregunta Creus que Guissona 
hauria de tenir una ràdio municipal?  es va convidar a partici-
par de l’enquesta.

Tot i que es  lamenta la poca participació (33 usuaris), una vin-
tena han votat que SÍ, i 13 persones, que no. Tot i així, donats 
aquests resultats, l’Ajuntament n’estudiarà la viabilitat tècnica i 
econòmica. 

L’Enquesta va estar activa del 15 de juny al 15 de juliol, i ha pogut 
votar tota la població major de 16 anys.



41

PLANS DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES A 
GUISSONA

L’Ajuntament de Guissona ha rebut 102.262€  de la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Educació, per desple-
gar a través del Pla Educatiu d’Entorn diverses mesures del pla 
de millora d’oportunitats educatives: PROA+ i una de les actua-
cions del programa d’orientació i reforç per  a la  millora i per al 
suport en l’educació (POEFE).

Una de les mesures, subvencionada amb 21000€, ha sigut la 
dels tallers de suport a la tasca escolar. Aquests s’han portat a 
terme des del mes de febrer i fins a finals de curs als centres 
educatius d’infantil, primària i secundària de la nostra vila. Són 
uns tallers destinats a alumnes amb situació sòcio-econòmi-
ca desfavorable i que han arribat a ser un total de 131. Aquestes 
formacions s’han realitzat en acadèmies de la vila i per mestres 
contractats a través del Consell Esportiu de la Segarra i han estat 
seguides i avaluades contínuament pels tutors de l’alumnat que 
hi ha participat.
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La segona mesura, que s’ha subvencionat amb una dotació de 
21.262€, ha sigut per a les activitats d’estiu, a partir de la detecció 
feta des de les comissions d’atenció a la diversitat dels centres 
educatius. Una setantena d’alumnes s’han subvencionat per 
participar als casals d’estiu, 6 alumnes de secundària han par-
ticipat en cursos intensius de llengua catalana, 5 alumnes de 
secundària sense coneixements de natació han participat dels 
cursets i 7 nens de primària acabats d’arribar a la nostra vila han 
pogut gaudir d’un curs intensiu de català durant el mes d’agost. 
A més, s’ha finançat el monitoratge dels camps de treball i el 
servei de vetlladora a l’alumnat que ha participat del casal i tenia 
aquesta necessitat. A més a més, s’ha editat un fulletó amb les 
activitats d’estiu a la nostra vila i està previst que de cara a se-
tembre s’hi incloguin també totes les accions extraescolars que 
es porten a terme.

Finalment, des del Departament d’Educació s’ha rebut l’aporta-
ció de la part del cost salarial de la contractació de la figura de 
tècnica necessària per  portar a terme la direcció del Pla Educatiu 
d’Entorn, així com per a la creació d’un nou servei d’orientació 
d’àmbit comunitari, amb una dotació total de 60.000€.

GUISSONA CONSTITUEIX LA TAULA DE CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL

El passat dilluns, 12 de juliol, es va constituir a Guissona la taula 
per la convivència intercultural. Aquesta taula té com a objectiu 
ser un òrgan assessor de l’alcaldia en temes relacionals amb la 
convivència intercultural i la cohesió social a Guissona.

La taula està formada per representants institucionals de 
l’Ajuntament de Guissona i del Consell Comarcal de la Segarra, 
representants d’associacions i comunitats nouvingudes (Unió 
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de la Comunitat Senegalesa, Associació Eslava Oriental, comu-
nitat romanesa,  Associació de Gambians Units de Guissona, 
Associació de Colombians, comunitat búlgara i comunitat mar-
roquí), serveis municipals (Biblioteca i Museu) i entitats d’acollida 
com la Parròquia de Guissona, la Mesquita, Càritas Guissona, 
Consell Local d’Esports i Margeners de Guissona; també forma 
part de la taula l’empresa BonÀrea, que ja ha desenvolupat di-
ferents accions de gestió de la convivència des del 2001 amb 
l’arribada massiva de població de l’est per treballar a l’empresa.

La taula és coordinada per Saoka Kingolo, persona que també 
està treballant des del 2019 en el Pla de Convivència Intercultural 
i Cohesió de l’Ajuntament de Guissona, un pla que pretén es-
devenir un projecte cohesionador de la vida social de Guissona, 
un projecte realista, sostenible, transversal, proactiu i plural i que 
pretén donar resposta a la necessitat del govern local de dispo-
sar d’eines, vies i mecanismes de gestió de la diversitat cultural.
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La taula per la convivència es constitueix com un espai de tro-
bada estable, amb l’objectiu de prevenir,  detectar, resoldre i 
reconduir eventuals crisis socials latents, de graus d’incidència 
variables, i d’aquesta manera esdevé un espai comunitari parti-
cipatiu i cohesionat.

En relació amb aquesta taula, i en el marc de la Festa Major, 
es portarà a terme l’activitat UNA FESTA PER a TOTHOM!, una 
proposta que pretén ser un espai de trobada i convivència de la 
població de la nostra vila, perquè la Festa Major esdevingui una 
festa per a tothom i de tothom.
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CAMPANYES D’EXCAVACIÓ 2021 

Passats més de trenta anys del primer cop de pic, la investiga-
ció arqueològica és un dels clàssics dels estius guissonencs. Any 
rere any, l’arqueologia és una font de noves dades per interpretar 
i conèixer la història antiga de les nostres contrades i, en molts 
casos, és també un doll de sorpreses i revelacions. 

Durant el passat juliol, es va celebrar la XV edició del Curs d’Ar-
queologia de la Ciutat Romana de Iesso. Es tracta d’una activitat 
formativa que evidencia la consideració del conjunt arqueològic 
local com a campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
exemplifica l’interès nacional del jaciment. Entre els dies 5 i 16 
de juliol, una trentena de persones entre arqueòlegs, formadors 
i estudiants, van participar en les tasques d’investigació del jaci-
ment. L’activitat d’enguany es va centrar en diversos sectors del 
parc amb resultats reveladors en alguns casos i algunes troballes 
que fins i tot podríem considerar èpiques. Un any més, es va in-
tentar finalitzar l’excavació de l’hostal situat al costat de la porta 
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nord de la ciutat. (Malgrat els esforços, alguns nivells interessants 
per conèixer l’evolució de l’establiment van quedar pendents de 
finalització per a la propera edició del curs l’any 2022). Durant 
aquest Curs, de forma rellevant,  es va iniciar l’actuació a un nou 
sector: Es va ampliar en direcció sud l’excavació del cardo 2, és a 
dir, el cardine paral·lel al cardo màxim amb orientació de nord a 
sud que donava accés a l’edifici termal. Aquesta intervenció va 
permetre documentar per primer cop en el recinte arqueològic 
un decumanus, és a dir, un carrer orientat d’est a oest. El conei-
xement de les dues tipologies de vies és molt rellevant a l’hora 
de determinar l’urbanisme en forma de quadrícula típic del món 
romà. Per tant, aquesta descoberta resulta cabdal a l’hora d’in-
terpretar la forma de l’antiga Iesso.

De manera paral·lela es va treballar també a la zona dels patis de 
les termes públiques. En aquest espai, les actuacions presenta-
ven dos objectius diferenciats: per una banda, aprofundir més 
encara en el coneixement de l’evolució urbana en aquesta part; i 
per l’altra, i de forma destacada, avançar en l’excavació d’un antic 
pou romà. Precisament aquests tipus d’intervencions represen-
ten un dels principals atractius de l’arqueologia local. Pel que 
sabem, en l’antiga ciutat es van fer una munió de pous per tal 
d’aconseguir l’aigua que flueix pel subsòl de la nostra població. 
Aquests pous, així com les estructures que hi estaven relaciona-
des, van tenir la seva durada. Un cop deixaven de ser útils com 
a resultat de l’evolució urbana quedaven abandonats.  Aquesta 
manca d’ús es podia traduir en el seu rebliment intencionat i 
ràpid, com és el cas del pou detectat a la muralla i excavat l’any 
2017, o, per contra, com en l’exemple de les termes amb el seu 
cobriment lent i progressiu. En qualsevol dels dos casos, l’excep-
cionalitat que aporten els pous de Iesso és que tot el material 
recuperat, a partir de cert nivell, s’ha mantingut submergit des 
de l’antiguitat fins ara, perquè l’aqüífer de la vila no s’ha assecat 
mai. Aquesta peculiaritat facilita la conservació d’un seguit de 
materials que desapareixen en els contextos habituals, com ara 
les fustes i altres matèries orgàniques dures.
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Durant l’excavació del pou de les termes, realitzada en el marc 
del curs, es van recuperar diverses peces de vaixella en per-
fecte estat, mostres diverses de fusta i restes de llavors i fruits. 
En termes generals, l’excavació, amb el suport de l’empresa 
Arqueòlegs.cat, va ser  molt satisfactòria, però els resultats més 
rellevants per conèixer la quotidianitat de la ciutat els obtindrem 
a partir de l’estudi de les diverses mostres en els laboratoris de la 
universitat. Com hem dit, en l’espai de les termes no només es 
va intervenir en els pous, sinó també en els jardins de la terrassa 
inferior de l’edifici. En aquesta àrea, arqueòlegs professionals de 
l’empresa Arqueòlegs.cat van seguir intervenint-hi més enllà del 
Curs i fins el passat 6 d’agost. En total, doncs, es pot considerar 
que s’ha progressat notablement en el coneixement del sector 
i ja es comença a definir amb claredat no tan sols l’evolució dels 
banys, sinó també l’urbanisme de l’espai en els moments inici-
als de la ciutat, és a dir, abans de la construcció de l’edifici de 
serveis. Per ara, s’ha delimitat gairebé completament la planta 
d’una construcció de bona factura que comptava amb un pati 
interior empedrat amb un sistema de clavegueram propi.

Per concloure, podem assegurar que les excavacions realitzades 
durant el present 2021 han estat altament profitoses i, com sem-
pre, ens animen a continuar endavant amb la investigació de 
Iesso i en definitiva de la nostra Guissona actual. Sigui com sigui, 
quan tot just fa quatre dies que es van tancar les campanyes, ja 
tornem a estar delerosos de sentir de nou els pics i les pales re-
fent el nostre passat.El passat 13 de  juliol de 2021, l’arquitecte 

Valeri Mas Boldú va jubilar-se després de 
més de 30 anys al servei de l’Ajuntament de 
Guissona en matèria d’urbanisme.
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Espai d’opinió
Pots enviar el teu article a comunicacio@guissona.cat 

I NOSALTRES QUÈ, CONY!

Fa poc hem presenciat l’homenatge institucional per la jubilació 
d’un doctor a Guissona. Aquest acte, segurament benintencio-
nat, moltes vilatanes de Guissona i (sortosament) alguns vilatans, 
l’assumim com un greuge, entre patriarcal i classista. Una plan-
tofada al sentiment de moltes dones de Guissona. 

Això fa (re)plantejar-nos on som quant a l’empoderament fe-
mení. Reconeixem la voluntat de les nostres representants per 
lluitar en favor de la igualtat, seria injust no fer-ho. Però esmerçat 
aquests esforços, on som? 

Els símbols són necessaris i valuosos. Celebrem un 8M agressiva-
ment reivindicatiu. Concentrem-nos cada cop que faci presència 
la violència masclista en la seva expressió més cruel... Però, pas-
sant al terreny pràctic, això ens queda curt.  

Cal fer totes les polítiques municipals amb perspectiva de gène-
re. Si no, passa que certes actuacions municipals ens fan pensar 
que el fet de sentir i el benestar de la meitat femenina de la po-
blació no importa. 

Proposem una aposta decidida per l’esport femení. Mentre 
l’Ajuntament perpetua la inèrcia de subvenció del futbol mas-
culí com a entitat més finançada, no veiem reconegut l’esforç 
dels equips femenins de la vila. I si comencem a demanar a les 
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entitats subvencionades compromís real en la igualtat de gène-
re com a requisit pel gaudi de diner públic?

Tenim eines en l’educació com el Pla Educatiu Entorn per co-
ordinar accions d’interès per l’alumnat de tots els centres de 
Guissona. Aprofitem-ho per informar les joves de temes que els 
hi afecten en la seva condició de gènere, en comptes de deixar 
les empreses entrin en els centres educatius confonent informa-
ció i propaganda. Parlem de formació sobre la salut menstrual 
de les guissonenques, alternatives saludables i sostenibles que 
millorin la seva qualitat de vida. Parlem d’educació sexual basa-
da en la igualtat i respecte mutu...

En l’àmbit laboral continuem apostant per la cooperativa del 
servei domèstic per empoderar les dones que realitzen tasques 
de la llar de manera irregular i amb tota desprotecció.    

Dins les competències municipals, hi ha possibilitat de passar a 
l’acció per superar les accions simbòliques i iniciar el llarg camí 
de l’empoderament femení.
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COM CADA ANY, A LES ACABALLES DE L’ESTIU ARRIBA LA  
NOSTRA FESTA MAJOR.

L’any passat la vam gaudir amb molta incertesa, sense actes 
multitudinaris ni grans esdeveniments, però amb el desig que 
l’any vinent tornaríem a fer una Festa Major com es mereix. Vam 
somiar amb places i carrers plens de gent, amb multitud d’actes 
per tots els vilatans, ballant, escoltant, abraçar-nos, compartint.

Aquesta festa és per molta gent una jornada de retrobament 
amb  familiars o amics que per diferents circumstàncies no ve-
iem sovint i també és la tornada a la Vila de molts guissonencs i 
guissonenques que viuen en altres indrets.

El despertar del bonic somni de l’any passat  ens aterra a la crua 
realitat. La pandèmia de la Covid-19 ens impedirà celebrar amb 
plena llibertat de la nostra Festa Major.

Aquest any també haurem de celebrar la nostra Festa Major 
amb restriccions d’aforament, inscripcions prèvies per assistir 
als actes i amb altres condicionants, però l’hem de gaudir sense 
cap mena de recança ni temor, al contrari, amb actitud positiva 
i ganes de passar-ho bé, els actes seran segurs i per tant hem 
d’aprofitar tant com puguem aquests dies per fer les activitats 
que siguin del nostre grat.

Fem-ho també sempre amb responsabilitat, precaució, empa-
tia i respecte cap a les persones i l’entorn. No hem de tenir por, 
però si ser prudents i fer cas de totes les recomanacions que ens 
indiquen, però sobretot sense que aquest malson ens paralitzi.

També desitjar una ràpida recuperació a les persones que estan 
patint la malaltia i paraules d’escalf i d’ànims  a les persones que  
han perdut algun ésser estimat. Estem convençudes que ells 
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desitjarien que en aquests moments d’incertesa mantinguem 
fort l’ànim.

Amb els millors desitjos per a tot-hom i sobretot il•lusionar-se en 
què l’any vinent puguem tenir una Festa Major sense restricci-
ons ni limitacions. Una festivitat tal com la vàrem somiar. El grup 
Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Guissona 
us desitja a tots i a totes UNA BONA FESTA MAJOR!



Estigues al dia de les 
novetats de #Guissona! 

I recorda:

@AjuntamentGuissona

Recorda que pots consultar El Butlletí en línea al web de l’Ajuntament: 
www.guissona.cat i subscriure’t-hi per rebre la pròxima
publicació a casa.

Segueix-nos a les nostres xarxes!

@Ajguissona
@ajguissona

Ajuntament de Guissona
Regidoria de Comunicació,

Transparència i Participació Ciutadana


