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COMISSIÓ DE GOVERN, 23-12-03

APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, EL CONSELL COMAR-
CAL DE L’URGELL I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT PER A
LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ PER ADULTS

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt té intenció de realitzar
un curs de català per a adults per a la seva població no
catalanoparlant per al curs 2003-2004, en col·laboració amb
el Consell Comarcal de l’Urgell i el CNL de Lleida per mitjà del
Servei Comarcal  de Català (SCC) de l’Urgell.

S’acordà aprovar el conveni, entre el Consorci per a la
Normalització Lingüística, el Consell Comarcal de l’Urgell i
l’Ajuntament d’Agramunt per a la realització de cursos de català
per a adults catalanoparlants.

SOL·LICITUD CANVI SUBVENCIÓ IEI
Atès que per acord de la Junta Rectora de l’IEI, de 19 de

maig de 2003 va acordar concedir una subvenció de
12.000,00€ a l’Ajuntament d’Agramunt en concepte d’ajuts
per a equipaments culturals per les despeses d’Arranjament
de la Biblioteca Municipal .

Atès que és urgent i necessari arranjar la planta segona de
l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt per motius d’espai i davant
el seu mal estat, tenint en compte que l’Ajuntament és un edifici
declarat Bé Cultural d’interès nacional en la categoria de
Monument Històric–Artístic.

Atès que estaria dins de la línia de subvencions de restauració
del patrimoni arquitectònic i béns culturals de l’Excma.
Diputació de Lleida.

S’acordà sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de l’Excma.
Diputació de Lleida un canvi d’actuació i de destí de la subvenció
concedida per a finançar les obres d’arranjament de la Biblio-
teca Municipal per les obres d’arranjament de la segona planta
de l’edifici de l’Ajuntament.

El termini fixat per la Junta del Casal d'Avis de la vila no va
ser suficient per obtenir les candidatures necessàries per
realitzar les eleccions el passat dia 1 de febrer.

Davant la necessitat de renovar l'equip de responsables
per evitar la dissolució d'una entitat que aplega més de
700 persones, es va pensar que seria millor fer una
campanya de sensibilització entre els socis i buscar un nou
equip directiu.

Després de fixar una prolongació de 15 dies per intentar
aconseguir l'objectiu, s'ha pogut confeccionar la llista de

Santa Àgueda a l’Esbarjo

L ’Associació de dones d’Agramunt “L’Esbarjo” va celebrar
el dia 5 de febrer la festa de Santa Àgueda amb un berenar

al pavelló firal.

La participació va ser molt nombrosa amb més de 160
associades que van gaudir de la xocolata i coca que van prepa-
rar les senyores de la Junta, amb molta professionalitat i amb
un regal de record de la festa per a cada una de les assistents
a l’acte.

És una de les moltes accions que realitzen durant l’any per
trobar-se i compartir un temps de tertúlia entre diferents
representants de diverses generacions de dones de la vila.

Berenar de les dones Esbarjo al pavelló firal.

persones que gaudint de l'edat de jubilació s'han presentat
a la segona convocatòria.

Per tant, el proper dia 7 de març finalment, el Casal
d'avis d'Agramunt podrà celebrar eleccions per votar la
nova Junta de l'entitat.

Tots els socis hi haurien de participar per tal d'obtenir
un nou equip que proposi actuacions i organitzi els actes
característics de l'entitat que ofereix un espai de lleure als
nostres avis.

Regidoria de Benestar
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Turisme informa

CAMINADA TÚNEL DE MONTCLAR

L ’Ajuntament d’Agramunt i l’Institut d’Iniciatives,
Promoció i Turisme organitzen una nova caminada

dins el programa “Descobreix Agramunt!” per conèixer
un racó insòlit del nostre entorn: el túnel de Montclar.

El diumenge dia 29 de febrer a les 9 del matí, sortida
amb autocar direcció a Marcobau, on comença la mina de
Montclar. Un tècnic de la Casa del Canal d’Urgell ens acom-
panyarà i ens farà les explicacions oportunes. Es caminarà
des de Marcobau pel túnel fins arribar al poble de Montclar,
on es recuperarà forces i es visitarà el seu magnífic Castell.

Els participants cal que portin botes d’aigua, cantim-
plora, llanterna, roba d’abric i sobretot... el mocador verd
de “Descobreix Agramunt!” i moltes ganes de caminar!

Per a una millor organització cal que els interessats
vinguin a inscriure’s a l’Oficina de Turisme d’Agramunt. El
preu de la caminada és de 4€ per persona (inclou dossier
de la caminada, autocar, peça de fruita i visita del Castell).

Anima’t i descobreix Agramunt!

Per a més informació i inscripcions:
Oficina de Turisme d’Agramunt
Plaça del Pou, s/n
Tel. 973 39 10 89
turisme@ajuntamentagramunt.net

NOTES INFORMATIVES

Em plau informar-vos que s’ha signat un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa Sigfito Agroenvase,
SL, responsable de la gestió i recollida d’aquest tipus d’envasos.
L’objectiu d’aquest conveni és la implantació d’un punt de recollida
selectiva d’envasos de productes fitosanitaris per facilitar a tots
aquells agricultors de la nostra vila i pobles agregats, la solució
més correcta per aquests envasos.
Aquest punt de recollida serà a la Deixalleria Municipal i totalment
gratuït per a tots els agricultors.

* * *

Em plau informar-vos que el passat dia 10 d’octubre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, va publicar en el
DOGC, una resolució impulsada per la Direcció General de
Producció Agrària i Innovació Rural, en la qual s’indica que es
permetrà legalitzar la situació dels remolcs i semiremolcs agrícoles
així com de la maquinària agrícola remolcada antiga sense
documentació, com ara plataformes basculants, cisternes de
purins, atomitzadors, compressors, etc., per tal que aquests
siguin inscrits en el Registre oficial de maquinària agrícola
(ROMA), i així poder obtenir la seva corresponent fitxa tècnica
ITV per a ésser matriculats.
Aquesta legalització podrà ser sol·licitada fins al proper dia 15
de març, per la qual cosa els interessats hauran d’adreçar-se a
una empresa d’enginyeria tècnica.

* * *

Davant de les manifestacions que ens han fet arribar en relació
amb les molèsties que ocasionen  certes persones que duen gossos
sense morrió ni corretja les quals tenen el costum de situar-se
en una zona concreta del passeig del Sió ocasionant molèsties
als vianants, als alumnes de la guarderia municipal i de l’escola
de música, al Cau, a l’IES Ribera del Sió i altres, em plau infor-
mar-vos del següent:
• A mitjan de desembre aquest equip de govern vam començar

a treballar per solucionar aquest tema, aplicant la normativa
municipal que fou aprovada l’any 1998 per aquest Ajuntament,
juntament amb la llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals, la qual entre d’altres, regula la tinença d’animals
de companyia.

• Estem preparant un fullet informatiu que reculli els principals
aspectes per la tinença d’animals de companyia i les sancions
aplicables en cada cas.

• La voluntat d’aquest equip de govern (i també compromís elec-
toral) és la de fer complir l’esmentada normativa en la nostra
vila i pobles agregats.

Per tant, hem disposat a la Policia Municipal i als Mossos
d’Esquadra perquè actuïn amb sentit comú, però també amb
rigor en aquestes situacions en què es constata el perill o les
molèsties en la via pública.

JOAN ESTEVE I CLARAMUNT
Regidor de Medi Ambient i Agricultura, Ramaderia i Pesca

LLICÈNCIES D’OBRES
JOSEP FLORES BARÓ, per les obres d’arranjament de patologies

presentades a l’edifici consistents en: Enfonsar el terreny i reomplir-
lo amb formigó fins a la base del mur i refer aquest amb les mateixes
pedres. C. de Sant Joan.

MARCEL·LI PAMPALONA PERALBA, per la reforma interior i
condicionament per a minusvàlids dels serveis higiènics d’un bar consis-
tents en: enderroc dels desnivells existents i serveis higiènics, condicio-
nament de la xarxa de desguassos, pavimentació de terres i revestiment
de parets, realització de nous serveis higiènics adaptats i col·locació de
les instal·lacions d’aigua, llum i emergència. Carretera de Tàrrega.

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MARIÀ JOLONCH, 50, per
l’arranjament general de les patologies presentades a les  façanes
frontal i posterior (arrebossat i pintat). Av. de Marià Jolonch.

DISTRIBUCIONS FARRÉ SERRANO, SL per construcció d’una nau
industrial en filera destinada a magatzem de begudes. C. de la Segarra.

JOSEP MARIA RIERA SOLÉ, per canviar rajoles de la cuina. Montclar.
JOAN JOSEP HERNÁNDEZ ASENSIO, per l’ocupació de la via pú-

blica amb un contenidor. C. Aspi.
FRANCESC CLOTET SABIO, per enderrocar una tanca d’obra

existent i fer-la de nou amb peces de formigó. Polígon 9 , Parcel·la
189, Partida «PLANES».

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria a la xarxa d’aigua. C. Passatge Flors.
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CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria a la xarxa d’aigua. C. Segarra.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria a la xarxa d’aigua. C. Baixada Convent.  CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una avaria a la xarxa
d’aigua. C. Estudis Nous.

DOMINGO AJAVI FERREIRA, per gual permanent. Av. Marià Jolonch.
MIQUEL MASSANA CASTELLÀ, per un gual permanent. C. Clos.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per col·locar una canalera a la

façana. C. Ntra. Sra. Socors.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per col·locar un sòcol de pedra

d’una alçada de 0,80 cm a la façana. C. Ntra. Sra. Socors.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar

una avaria a la xarxa d’aigua. C. Ronda Comtes Urgell.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar

una avaria a la xarxa d’aigua. Av. Ribera del Sió.
JOSEP BARÓ MARQUILLES, per canviar les rajoles i el mobiliari de

la cuina i del lavabo. C. Sió.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per obrir una rasa per desguassar

la canalera. C. Ntra. Sra. Socors.
MARIA CARME SERENTILL SALA, per enrajolar els baixos de

l’habitatge. Mafet.
OCTAVI SAURA BORJA, per un gual permanent. C. Clos.
JOAN QUER HUGUET, per fer una arqueta al jardí per desguassar

l’aigua de la baixada del garatge. Urb. Verge Socors.
ÀNGEL MATEU SERRA,  per la cubrició d’un pati interior. Mafet.
JAUME CLUET SALUD, per arranjar i pintar la façana de color

beige de l’habitatge. Ctra. Artesa. Mafet.
XAVIER BONCOMPTE TREPAT, per arranjar i pintar la façana de

l’habitatge. Pl. Clos.
JOSEP MARIA OLIVA ROVIRA, per col·locar una tanca metàl·lica al

voltant de la bassa de purí. Donzell.
CAMILO TORRES PONS, per la col·locació de canaleres al davant i

al darrera de la façana de l’habitatge. C. Ntra. Sra. dels Socors.
PERE LLOBET BALAGUERO, per l’ampliació d’un habitatge

unifamiliar entre mitgeres. Pl. Dula.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar

una avaria a la xarxa d’aigua. C. Ronda Comtes Urgell.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per obrir una rasa per a

instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió per a un nou
subministrament. C. Indústria.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria a la xarxa d’aigua. Ctra. Artesa de Segre.

JOSEP LLUIS BARÓ HERNÁNDEZ, per gual permanent. Av. Catalunya.
ANNA MARIA MIR SETÓ, per obrir una rasa per arranjar una avaria

a la xarxa de clavegueram.C. Carabassa de Baix.
TENDALS SANGRÀ, SL per un gual permanent. C. Marià Jolonch.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per arranjar paviment de la via

pública per trobar-se en mal estat en obrir una rasa. Ctra. Puelles.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per obrir una rasa per a

la instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió per a un nou
subministrament elèctric. C. Domènec Cardenal.

MOKHTAR ZAKI HASSENEIN, per arranjar i pintar la façana de la
casa. C. Ntra. Sra. de la Mercè.

MOKHTAR ZAKI HASSENEIN, per ampliar l’obertura de la porta
d’entrada i del garatge i tapar-ne una altra. C. Ntra. Sra. de la Mercè.

CARME TREPAT PLA, per una llicència de segregació. C. Horts.
PROSANBER SL, per l’enderroc d’un edifici entre mitgeres. Av.

Marià Jolonch.

Ajuntament d’Agramunt:
Oficines Municipals:
Centraleta 973 39 00 57: - Serveis Socials

- Urbanisme
- Secretaria
- Tributs
- Padró d’Habitants

e-mail: ajuntament@agramunt.ddl.net

web: http://agramunt.ddl.net

Policia Local: 973 39 08 43 (horari oficina)
670 23 43 94 (retén: 24 hores)

Oficina de Turisme: 973 39 10 89
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net

Registre Civil: 973 39 17 00

Fira del Torró: 973 39 06 32

Residència d’Avis “Mas Vell”: 973 39 16 92

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”: 973 39 25 83

Llar d’Infants “Nins”: 973 39 16 82

Patronat Municipal d’Esports: 973 39 22 72

Emissora de Ràdio Sió: 973 39 04 21

Escola de Música: 973 39 05 36

Escorxador: 973 39 01 79

Museu Etnològic: 973 39 06 32

Casal d’Avis: 973 39 11 12

Casal Agramuntí: 973 39 00 64

Jutjat de Pau: 973 39 24 65

CAP d’Agramunt: 973 39 06 35
973 39 20 20 (Urgències)

Correus: 973 39 00 81

Farmàcies: Viladot: 973 39 00 87
Esteve: 973 39 04 28

Casa parroquial-Rectoria: 973 39 02 39

Institut Ribera del Sió: 973 39 08 03

Col·legi Públic Macià-Companys: 973 39 06 68

Col·legi Mare de Déu dels Socors: 973 39 00 83

Bombers: 085 i 973 39 10 80

Mossos d’Esquadra: 088

TELÈFONS
D’INTERÈS




