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COMISSIÓ DE GOVERN, 9-12-2003

APROVACIÓ CONVENI
S’aprova el conveni de col·laboració entre SIGFITO

AGROENVASES, SL i “CENTRE D’AGRUPAMENT”, Ajuntament
d’Agramunt, per implantar mecanismes que faciliten la recollida
selectiva de residus d’envasos fitosanitaris.

MANTENIMENT CONTROL DE COLOMS
S’acordà contractar a l’empresa del Sr. Eduard García i Puig

(Ciutat i Coloms), per efectuar el manteniment del control de
coloms, des del primer de gener de l’any 2004, i fins el 31 de
desembre de l’any 2004, podent-se prorrogar per anualitats
successives, i s’aprovà la despesa que es faran efectives per períodes
trimestrals.

SUBVENCIÓ ANY GUINOVART
S’acordà concedir una subvenció a la Fundació Espai Guinovart

amb motiu de les despeses ocasionades per l’Exposició i clausura
de l’any Guinovart, per import de 4.221,96 €, que resten pendents
de consignació pressupostària.

SUBVENCIÓ CLUB HANDBOL AGRAMUNT
S’acordà concedir una subvenció a Club Handbol Agramunt amb
motiu de les despeses ocasionades pel Torneig de Nadal i el Me-
morial Jaume Vendrell, per import de 150,00 € que resten
pendent de consignació pressupostària.

PLE EXTRAORDINARI, 22-12-2003

DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ
Delegació a la Diputació de Lleida per a la sol·licitud de

compensació definitiva per la pèrdua d’ingressos derivada de la
reforma de l’IAE.

Delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest
ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA ALIENACIÓ BÉ PATRIMONIAL
S’acordà declarar vàlida la licitació de la subhasta pública

mitjançant el procediment obert per a l’alienació d’un bé patrimo-
nial corresponent a quatre habitatges al C. Amargura, 20,22,24
i 26 del nucli agregat de Montclar.

S’adjudicà el contracte de l’alienació esmentada a l’empresa
Señorío de Montclar, SL, que va presentar la proposició més
avantatjosa, i es retornà les garanties provisionals a tots els
licitadors.

APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL CATALÀ DE
L’ESPORT PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A
L’OBRA MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL

S’acordà acceptar la subvenció de 83.030, 50 euros, que ens
concedeix el Consell Català de l’Esport per a l’obra “Millora del
camp de futbol”, i s’aprovà el Conveni, per la concessió de
l’esmentada subvenció.

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2004
S’aprovà inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any 2004, restant fixats els estats d’ Ingressos i

Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols següents:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTAL
MUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 1.161.900,00 0 1.161.900,00

2 Impostos Indirectes 67.600,00 67.600,00

3 Taxes i altres ingressos 450.275,80 75.422,00 178.340,00 704.037,80

4 Transferències corrents 799.807,58 21.000,00 0 820.807,58

5 Ingressos patrimonials 31.884,82 70,00 100,00 32.054,82

6 Venda d’inversions reals 159.000,00 0 0 159.000,00

7 Transferències de capital 392.294,24 0 0 392.294,24

9 Passius financers 185.259,96 0 0 185.259,96

TOTAL INGRESSOS 3.248.022,40 96.492,00 178.440,00 3.522.954,40

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTAL
MUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.036.268,34 59.552,00 129.318,00 1.225.138,34

2 Compra béns corrents 1.020.325,00 29.090,00 48.122,00 1.097.537,00

3 Despeses financeres 95.930,00 0 0 95.930,00

4 Transferències corrents 199.569,05 6.300,00 0 205.869,05

6 Inversions reals 623.713,52 1550,00 1.000,00 626.263,52

9 Passius financers 272.216,49 0 0 272.216,49

TOTAL DESPESES 3.248.022,40 96.492,00 178.440,00 3.522.954,40
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APROVACIÓ PADRONS FISCALS ANY 2004 I PERÍODES DE
COBRAMENT

Es fixà el període comprès entre els dies 9 de febrer i el 13 d’abril
de l’any 2004, ambdós inclosos, per a la cobrança de la taxa de
guals, i entre els dies 1 de setembre i el 2 de novembre de l’any
2004, ambdós inclosos, per a la cobrança de les taxes de la recollida
d’escombraries, clavegueram i cementiri municipal (nínxols i
panteons) corresponents a l’exercici econòmic de l’any 2004.

DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA RÚSTICA
DEL POLÍGON 16 PARCEL·LA 157

S’acordà procedir a la desafectació de l’immoble de naturalesa
rústica situada al polígon 16 parcel·la 157, partida Almenara Baixa
del cadastre de rústica d’Agramunt destinat a dipòsits i comunals,
desafectant-lo del servei públic, i quedant qualificat com a bé pa-
trimonial.

I reflectir en la rectificació de l’inventari general la desafectació
del bé per la seva conversió del domini públic, afecte a l’ús públic
en bé patrimonial.

ADHESIÓ
Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal

d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies en matèria d’intercanvi i subministrament d’informació
tributària i col·laboració en la gestió recaptadora amb les entitats
locals.

PEMAG
Què vol dir PEMAG? És el nou Pla d'Emergències Municipal

d'Agramunt i pobles agregats.
El nou equip de govern de l'Ajuntament, a iniciativa de la

Regidoria de Governació, està elaborant un Pla d'emergències
per tal de donar resposta a possibles situacions d'emergència
ocasionades per fenòmens meteorològics.

Els possibles fets que poden provocar danys directes a la
població, produir interferències més o menys importants en el
funcionament dels serveis públics, són les nevades, aiguats,
ventades, i s'ha d'estar preparats i coordinats mitjançant les eines
al nostre abast.

La Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, de Catalunya
(CECAT), ens comunicarà les previsions del servei de Meteorologia
els comunicats d'avisos del NEUCAT, alhora que ens facilitarà els
avisos, l'organització i els procediments d'actuació per fer front a
les emergències produïdes pel risc de nevades que puguin afectar
al nostre municipi.

Durant la segona quinzena de desembre de 2003, va tenir lloc
la primera reunió amb els sectors implicats, per tal de recollir els
recursos disponibles i establir el Pla d'emergències per a Agramunt
i els pobles agregats.

A l'esmentada reunió s'hi va convocar el grup de Bombers
Voluntaris, Policia Municipal, Serveis Socials d'Atenció Primària,
Serveis Municipals, Serveis de Salut, Associació de Pagesos,
Empreses de construcció, Empreses de Treballs Públics, alcaldes
dels nuclis agregats, amb els quals es va recollir les propostes que
cada entitat representada podia oferir.

Durant la reunió es va arribar a la conclusió que seria convenient
confeccionar una llista de persones susceptibles de ser convocades
per col·laborar en un cas d'emergència.

La població agramuntina està molt bregada a participar de forma
voluntària en diferents festes i actes públics. I val a dir que, gràcies
a la feina desinteressada que fan aquestes persones, és possible que
tot el poble pugui celebrar trobades gastronòmiques i lúdiques durant
tot l'any i que s'han convertit ja en una tradició a casa nostra.

Aquesta és una bona ocasió de donar-los-hi les gràcies des d'aquí
a tots, per tot el que han fet i van fent cada vegada que se'ls
demana la seva participació.

Per tal d'aconseguir un nombre important de persones amb
disponibilitat per una situació d'emergència, proposem crear una
base de dades que pugui servir en un moment donat per facilitar
les tasques necessàries.

Esperem que aquesta situació no es doni durant molts anys i
puguem comptar-hi de forma teòrica, sense necessitat
d'intervenció.

La forma més pràctica d'iniciar aquesta tasca de recollida podria
ser la inscripció d'una fitxa de voluntari a l'Ajuntament de la vila i
la participació en una trobada de persones i responsables de les
entitats que habitualment treballen de forma desinteressada en
diferents activitats.

Des d'aquí convidem a tothom a participar en aquest projecte,
que ben segur ens afavorirà a tots.

Regidoria de Governació

NOTA:

Reunió pels interessats en participar en les comparses del
Carnestoltes 2004.

Dia: Dissabte, 24 de gener de 2004
Lloc: Sala de Conferències del Casal Agramuntí
Hora: 20,00 h.

REGIDORIA DE FESTES

Reunió amb els sectors implicats, per tal d’establir el Pla d’emergències.
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LLICÈNCIES D’OBRES
GRANÉS SOLÉ, SL per la distribució interior i adequació d’un local.

Av. Catalunya.
STRABERES EMPRESARIAL, SL per la construcció de dos habitatges

adossats. C. Tossal dels Jueus.
MARTA TORRESCASANA OMEDES, per l’ampliació i modificació

de la planta baixa, i l’allargament del terrat de la planta primera de
l’habitatge en construcció. Costa dels Dipòsits.

JOSEP CARBÓ SOLSONA, per l’adequació d’una nau destinada a
l’explotació ramadera d’engreix de porcs. Partida “Grumaus”.

MARIA CARME ELVIRA BOLTAINA, per substituir les bigues de fusta
per bigues de formigó. C. Raval de Puigverd.

ALFRED UTESA PISA,  per rebaixar la vorera de davant el garatge.
C. Horts.

GEMMA UTESA SANTAMARIA, per rebaixar la vorera de davant el
garatge. C. Horts.

EMILI PEDRÓS MIRALLES, per substituir la tanca metàl·lica per
una tanca d’obra. C. Pompeu Fabra.

JOSEP MARTÍ SIMÓ, per pavimentar el terra del cobert. C. Raval
Sant Francesc.

FERRETERIA FIRAL, SL per la col·locació de 1 rètol lluminós i 4
rètols pintats. C. Firal.

FERRETERIA FIRAL, SL per pintar la façana del local. C. Firal.
JULIAN MARÍN BOCOS, per fer una porta a la tanca d’obra existent.

Montclar.
TRANSIDIVIL, SL per obrir una rasa al pati per fer un drenatge i

construcció d’una arqueta pel desguàs. C. Ametller.
FINQUES RIBERA DEL SIÓ, SL per un dret de connexió d’aigua per

obres. C. Capella.
JOSEP MARIA MORENATE SOLA – JOANA  ABAD ROSELL, per

enrajolar el terra i canviar el mobiliari de la cuina i el lavabo. C. Sant
Joan.

XAVIER BERGADÀ MINGUELL, per canviar la porta del garatge.
Av. Jaume Mestres.

STRABERES EMPRESARIAL, SL per un dret de connexió d’aigua
per obres. Ctra. Cervera.

STRABERES EMPRESARIAL, SL per 27 drets de connexió a la xarxa
de clavegueram. Ctra. Cervera.

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per obrir una rasa per a
la instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió. C. Jaume I.

CARME CERCÓS SOLÉ, per pintar la façana  de l’habitatge de color
salmó pàl·lid.  C. Raval de Puigverd.

RAMON VILA MELERO, per netejar la teulada d’herbes i canviar les
teules malmeses. C. Raval de Puigverd.

ANTONI MUIXÍ FLOTATS – JOAN  PEDRÓS PAMPALONA, per
canviar la canalera de la façana i pintar l’escala interior. C. Corriol
Sabateria.

DISTRIBUCIONS FARRÉ I SERRANO, SL per un dret de connexió
d’aigua per obres. C. Segarra.

DISTRIBUCIONS FARRÉ I SERRANO, SL per un dret de connexió a
la xarxa de clavegueram. C. Segarra.

PILAR SOLÉ PERALBA, per obrir una rasa per connectar a la xarxa
de clavegueram. C. Sió.

JOSEP PLA GUIXÉ, per un dret de connexió a la xarxa de
clavegueram. C. Sió.

ROSA MARIA TORRES PLANES, per fer una portella a la façana pel
comptador de la llum. C. Sió.

SISQUELLA CALAFELL, SL per l’ocupació de la via pública. Av. Jaume
Mestres.

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per obrir una rasa i tres
cates per a la instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió. C.
Clos.

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per obrir una rasa i una
cata per a la instal·lació d’una línia subterrània baixa tensió. C. Horts.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria. C. Segadors.

EDUARD ARENY BARRIL, per repicar i arrebossar la façana. Av.
Agustí Ros.

EDUARD ARENY BARRIL, per enrajolar el terra dels balcons, tapar
una finestra i fer un lavabo als baixos. Av. Agustí Ros.

PROSANBER, SL per un dret de connexió d’aigua per obres. Av.
Marià Jolonch.

PROSANBER, SL per 16 drets de connexió a la xarxa de
clavegueram. Av. Marià Jolonch.

NOTES INFORMATIVES

Em plau informar-vos que s’ha posat en funcionament la
Deixalleria Municipal com a eina per a la recollida selectiva
d’aquells tipus de residus per als quals no hi ha un sistema
de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.
Aquest servei és gratuït per a tots els ciutadans, llevat de
quan es tracta de residus comercials.
Per a més informació podeu adreçar-vos a:

DEIXALLERIA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
Av. Ribera del Sió, s/n (Polígon Industrial)
Tel. 973 39 06 41

HORARI:

De dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores
Dissabtes de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores
Diumenges i festius resta tancada.

Agramunt, gener del 2004

Us recordem que els titulars de les instal·lacions següents:

– Que afecten l’ambient exterior dels edificis : Les torres de
refrigeració i els condensadors evaporatius.

– Que afecten l’ambient interior dels edificis: Humidificadors
que generin aerosols i equips similars de refredament de
l’aire per pulverització. (Queden excloses les instal·lacions
que estiguin ubicades en habitatges dedicats a l’ús exclusiu
d’habitatge).

Hauran de declarar davant l’ajuntament l’existència de dites
instal·lacions.

Agramunt, gener de 2004

JOAN ESTEVE i CLARAMUNT
Regidor de Medi Ambient
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Aquesta setmana potser és la més indicada per fer un
resum de l'any que s'acaba, amb tot el que ha suposat per
tothom que està involucrat en les responsabilitats públiques.

El 2003 el recordarem com l'any dels canvis polítics, a
nivell municipal i autonòmic.

El paral·lelisme entre els dos estaments polítics és total ja
que la durada de les dues institucions ha estat la mateixa i
amb els mateixos tics d'evolució i funcionament.

L'error més gran de la durada dels equips al poder és
l'arrogància, que no els ha permès veure la bondat de la
democràcia.

L'alternança és garantia democràtica que dóna la
possibilitat de renovació de les persones i els grups polítics
en la responsabilitat de governar treballant per al poble i
per al país amb una altra filosofia. Les prioritats dels que
decideixen són molt diferents en funció de la política que
els defineix.

La diferència més evident rau en la voluntat de fer creure
la bondat d'un mateix, és a dir l'extraversió, cap a fora,

NÍNXOLS CEMENTIRI
Es concedí, de conformitat amb l’article núm. 9 de l’Ordenança

Fiscal núm. 12 de la Taxa del Cementiri Municipal, i previ el pagament
dels drets d’Ordenança corresponents, els drets funeraris següents:

enfront de l'esforç per ser millor cada dia mirant cap a
dins, introversió. Si s'aconsegueix la humilitat, intentant
comprendre el nostre interior, podrem comprendre als
altres. Aconseguir aquest objectiu ens farà ser més a prop
de la veritat i ser més senzills.

Les persones ens manifestem tal com som quan les
circumstàncies són adverses. Tenim una manifestació més
delatadora del motiu que realment ens mou a actuar.

L’experiència dels darrers mesos ens ha demostrat que
aferrar-se al poder és del tot contraproduent vist el procés
de qui l'ha perdut i no ho accepta malgrat anomenar-se
demòcrata.

La política no és això, no ho hauria de ser per definició, la
maduresa democràtica es demostra amb elegància davant
els torns de paraula i de responsabilitats públiques.

El nou any que acabem d'encetar volem que sigui per
aprendre a ser més humils i millorar la convivència amb
respecte, mirant-nos als ulls.

Teresa Añé i Ros

M. CARME FA ARENY. Nínxol núm. 35. Galeria de Sant Pau.

M. TERESA SANGRÀ ALDAVÓ. Columbari núm. 3. Galeria de
Santa Maria.

E S T I L S

El senyor

LLUÍS PONS i SERRA
Fill il·lustre de la vila d’Agramunt

L’alcalde i tota la corporació expressen el seu condol.

AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Agramunt, 15 de gener de 2004




