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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 17-5-2004

BAIXA ESTABLIMENTS
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el

corresponent a la botiga de venda de peces de vestir i
complements, de la Sra. Teresa Rovira i Fontanet, així com els
arbitris que pogués generar dita activitat.

També s’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments
el corresponent a la botiga de venda de peces de vestir i
complements, de Balmar Agramunt, SCP, així com els arbitris
que pogués generar dita activitat.

SUBVENCIÓ CLUB BILLAR AGRAMUNT
Es concedí un ajut econòmic per un import de 200 € al Club

Billar Agramunt per la celebració de la XV Festa del Billar.

SUBVENCIÓ PARRÒQUIA D’AGRAMUNT
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 600,00

€ a la Parròquia d’Agramunt per la renovació, restauració i
posta en marxa del sistema de volteig de les campanes i del
rellotge de l’Església.

PREVISIÓ INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ PARC VOLUNTARIS
BOMBERS

S’aprovà el pressupost de la col·locació de canonades i altres
treballs per la previsió de muntar la instal·lació de calefacció
en el Parc Voluntaris Bombers, que ascendeix a 1.168,50 €,
IVA no inclòs, presentat per COMERCIAL GILI, SCCL. Tanmateix,
s’aprovà la despesa per l’esmentada quantitat que serà a càrrec
del pressupost de 2003.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 31-5-2004

SUBVENCIÓ DEPARTAMENT TREBALL
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de

subvencions per a l’any 2004 per a la realització del projecte
anomenat «Servei de promoció cultural», i s’aprovà la
continuació del projecte esmentat.

FESTA DE SANT CRISTÒFOL 2004
Es concedí una subvenció de 210,35 € a l’esmentada

Comissió, pels actes festius celebrats amb motiu de la diada de
Sant Cristòfol.

SUBVENCIÓ RÀDIO SIÓ
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 3.055 €

a Ràdio Sió per la revisió i l’adequació del sistema de transferència
de so entre els estudis de la ràdio i el centre emissor.

APROVACIÓ CONVENI D’URBANITZACIÓ CARRETERA DE
BALAGUER

S’aprovà el conveni urbanístic que se signa entre l’Ajuntament

Ple de 27-5-04
– S’han adaptat els estatuts dels dos patronats municipals,

el d’esports i el de la residència geriàtrica a la Llei 57/2003
sobre mesures de modernització del govern local. Això suposa
que es crea un Consell rector en cada cas, i s’estableixen els
nivells de formació dels directors tècnics.

– A petició de l’empresa industrial Jové Balasch, S.L.
d’ampliació d’instal·lació, es concedeix una subvenció del 100%
d’imports de la llicència d’obres, llicència d’obertura
d’establiment i de l’IBI de naturalesa urbana, en un termini de
tres anys i posteriorment del 50% en un termini de dos anys.

– Es van prendre acords de constatar favorablement l’eina
democràtica que han suposat els 25 anys d’ajuntaments
democràtics, ja que actuen com a primer nivell de l’organització
política i també l’adhesió a un nou marc estatutari de Catalunya.

Ple de 30-6-04
– S’aprovà una modificació de crèdit per arranjar la bibliote-

ca «Guillem Viladot», la urbanització del C. Peixeres i Av. Ribe-
ra del Sió i l’enllumenat públic d’aquesta darrera (zona Polígon
industrial). Els imports de l’actuació es finançaran amb
l’adjudicació de diferents subvencions provinents de la
Diputació, el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC),
Fons europeu de desenvolupament rural (FEDER) i finalment
l’Ajuntament hi aporta el 10,3% del cost.

– Amb l’obertura de trànsit de la variant de Mafet es trans-
forma en via urbana el tram de l’antiga travessera que passa a
ser un carrer més del nucli agregat.

– S’accepta la concessió directa d’un espai de difusió de TV
digital que seria compartit amb altres municipis de les
comarques de ponent i que permetrà conjuntament amb la
ràdio de poder disposar d’un nou futur mitjà públic de
comunicació.

– Es van aprovar dues mocions per unanimitat de tots els
grups, la primera de reconeixement al Molt Hble. Sr. Jordi
Pujol i Soley i la segona de rebuig a la reforma del Codi Penal en
la que es tipificava com delicte la convocatòria de referèndums
per part dels governs autònoms d’Euskadi i Catalunya.

d’Agramunt i l’empresa promotora del P.P.3 de la Carretera
de Balaguer, HABITATGES AGRAMUNT, SL.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL NÚM. 3 “CARRETERA DE BALAGUER”

S’aprovà definitivament el Projecte d’Urbanització del Pla
Parcial núm. 3 (P.P.3-), de la carretera de Balaguer redactat
per tècnics competents, i amb un pressupost que ascendeix a
la quantitat total de 448.006,08 €.
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CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria d’aigua. Pl. Mercadal.

SERVIDEU, SL, per ocupació de la via pública amb materials
d’obres. Av. Agustí Ros -  C. Horts.

SERVI 10, SL, per ocupació de la via pública amb materials
d’obres. Av. Agustí Ros - C. Horts.

ROSALIA ESTEVE FERRER, per pintar la façana de
l’habitatge. C. Horts.

ROSALIA ESTEVE FERRER, per ocupació de la via pública
amb una bastida C. Horts.

RAMON CORNELLANA CUSCULLOLA, per canviar la canale-
ra malmesa de la façana del taller. Av. Catalunya.

CONCEPCIO MIRASO PASQUET, per ocupació de la via pú-
blica amb materials d’obres. Av. Esports.

CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa per
l’arranjament d’una avaria d’aigua. C. Institut.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL, per obrir una rasa
per a la instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió, per
dur el subministrament. Av. Jaume Mestres.

GRUPO CONSIST, SA, per un dret de connexió d’aigua pota-
ble. C. Tossal.

N.P. IMATGE I REGAL, SL, per l’ocupació de la via pública
amb materials d’obres. C. Miranda.

DOLORS SOLÀ ARENY, per pintar els laterals i la façana de
l’habitatge. C. Ronda Comtes d’Urgell.

VICENÇ VILA AVELLANA, per substituir 7 llates de fusta
malmeses de la teulada de l’habitatge. C. Sió.

JOAN J. CASTRO VEGA, per canviar les rajoles malmeses i
repicar les parets de l’entrada. C. Màrius Torres.

JOAN J. CASTRO VEGA, per pintar la façana i col·locar unes
peces de pedra. C. Màrius Torres.

RAMON CORNELLANA CUSCULLOLA, per substituir les teules
malmeses i canviar la canalera de la façana de l’habitatge. C.
Germandat de la Sang.

RAMON CORNELLANA CUSCULLOLA, per pintar la façana i
un lateral de l’habitatge. C. Germandat de la Sang.

RAMON CORNELLANA CUSCULLOLA, pintar la façana de
l’habitatge. Pl. Om.

RAMON CORNELLANA CUSCULLOLA, per canviar la canale-
ra malmesa de la façana de l’habitatge. Pl. Om.

ROSER MARTORELL BRAGAT, per la rehabilitació parcial de
tres pisos, reformant els banys, la cuina, els paviments, algun
envà a l’entresol primer i folrar les escales de gres. C. Baixada
Mercadal.

PIJUAN TARRAGONA - MARQUILLES CINCA, per la refor-
ma i ampliació d’un magatzem agrícola. Donzell.

FRANCESC VILELLA GRAU, per l’adaptació de l’immoble per
a la col·locació d’un ascensor. C. Clos.

EXPRESOIL, DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS, SL, per adap-
tar l’activitat a la nova normativa ambiental. C. Camí de les
Planes.

HABITATGES AGRAMUNT, SL, per l’ampliació d’un habitatge
unifamiliar. Av. Esports.

SEÑORIO DE MONTCLAR, SL, per la rehabilitació de 4
habitatges. Montclar.

CARMEL GASSO CARBONELL, per la construcció d’una una
tanca d’obra al jardí. Mafet.

MADERO METAL RR2000, SL, per l’ocupació de la via pú-
blica amb una bastida. Pl. Pou.

CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria d’aigua. C. Firal.

PILAR SOLANES MARTI, per canviar les rajoles malmeses
de la terrassa. C. Molí Vell.

PILAR SOLANES MARTI, per l’ocupació de la via pública amb
una bastida. C. Molí Vell - C. Sud.

CARME PEDROL PLA, per canviar les teules malmeses de la
teulada. C. Institut.

CARME PEDROL PLA, per l’ocupació de la via pública amb
un contenidor i una bastida. C. Institut.

ESTABLIMENTS ESA, SL, per pintar la façana del local. Ctra.
Tàrrega - Av. Catalunya.

ESTABLIMENTS ESA, SL, per l’ocupació de la via pública
amb un camió cistella. Ctra. Tàrrega - Av. Catalunya.

JOAN ZURITA OLMO, per pintar la façana de l’habitatge. Av.
Catalunya.

JOAN ZURITA OLMO, per l’ocupació de la via pública amb
un camió cistella. Av. Catalunya.

DOLORS PEREARNAU CASTELLVI, per l’ampliació de la
terrassa de l’habitatge. Av. Esports.

JOSEFINA FIGUERA FIGUERA, per l’ampliació de la terrassa
de l’habitatge. Av. Esports.

ESTEVE PEDRÓS SOLE, per l’ampliació de la terrassa de
l’habitatge. Av. Esports.

PAULA BLANCH FONOLL, per enrajolar la terrassa de
l’habitatge. Av. Maria Jolonch.

CENTRE VETERINARI D’AGRAMUNT, SLL, per la instal·lació
d’un escalfador d’aigua. C. Sant Joan.

VICENT CASTELLA RIBALTA, per 1 dret de connexió d’aigua
potable. Mafet.

ANTONIO SORRIBES GUIXE, per allargar la terrassa de
l’habitatge. C. Comtessa Aurembiaix.

SERVI 10, SL, per 1 dret de connexió d’aigua per obres. Av.
Agustí Ros.

JOSEP MARIA ROQUÉ MORA, per canviar les rajoles de la
terrassa. C. Portalada.

JOSEP MARIA ROQUE MORA, per l’ocupació de la via públi-
ca amb materials d’obres. C. Portalada.

RAMONA PIQUE PINTO, per canviar la canalera i els baixants
pluvials de la façana. Ctra. Cervera.

RAMONA PIQUE PINTO, per l’ocupació de la via pública amb
un aparell elevador. Ctra. Cervera.

AGUSTI CORRALES FONTOVA, per canviar la canalera de la
façana. Ctra. Cervera.

MAZIANE, MOHAMED, per gual permanent. Av. M. Jolonch.

LLICÈNCIES D’OBRES
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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

AGUSTÍ CORRALES FONTOVA, per l’ocupació de la via pú-
blica amb un aparell elevador. Ctra. Cervera.

MERCEDES GARCIA SANCHEZ, per canviar les rajoles i el
mobiliari del lavabo. Av. Catalunya.

MERCEDES GARCIA SANCHEZ, per l’ocupació de la via pú-
blica amb un contenidor. Av. Catalunya.

NEUS TORRES GALAN, per l’obertura d’una rasa per
connectar la claveguera a la xarxa de clavegueram. C. Comtessa
Aurembiaix.

AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, SL, per construir una tanca
d’obra a la part i col·locar una porta metàl·lica frontal. C.
Indústria.

CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria d’aigua. C. Carabassa.

CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria d’aigua. Pl. Mercadal.

CASSA AIGÜES I DEPURACIO, SL, per obrir una rasa de 2 m
lineals per la col·locació d’un comptador soterrat. Mafet.

MARIA FARRENY ORTIZ, per adequar un local i reforçar
l’estructura. C. Àngel Guimerà.

JOSEP HUGUET HERBERA, per la reforma interior de la
planta primera de l’edifici. C. Castell.

ROSA FONTANET RAMON, per la construcció d’una bassa
de purí dins l’explotació. Partida Torrents.

JOVE SOLE, - BALASCH BLANCH, per l’ampliació d’una nau
per a usos industrials. C. Indústria.

PEIX I MARISC RAMON CUÑAT, SL, per canviar les plaques
del sostre i canviar les rajoles del taulell. C. Sió.

ANTONI GOMEZ RODRIGUEZ, per substituir una finestra
de fusta per alumini. Donzell.

PERE PRESENCIO VAQUERO, per treure cinc envans per
ampliar les habitacions i el menjador. Les Puelles.

NÍNXOLS CEMENTIRI
S’aprovà concedir previ el pagament dels drets d’Ordenança

corresponents, el canvi de nom dels drets funeraris següents:
– Del nínxol núm. 104 de la Galeria de Ntra. Sra. del Socors

del Cementiri Municipal, per successió hereditària, de la  Sra.
Assumpció Cahelles Pla, anterior titular, a la Sra. Teresa Cor-
tés Cahelles.
Tanmateix s’acordà concedir previ el pagament dels drets
d’Ordenança corresponents, la col·locació de làpides dels
següents nínxols:

Sol·licitant:  JOSEP MARIA TORNÉ i CREUS
Titular del nínxol Nínxol  núm. Galeria
M. Carme Fa Areny 35 Sant Pau
Montse Cardona Navarro 39 Sant Pau
M. Pilar Lago Fernández 40 Sant Pau
Vicent  Martínez Blanch 41 Sant Pau
Maria Solà Fontanet 43 Sant Pau
Josep Ball Papiol 7 Sant Jordi
Isidre Segalà Serra 7 i 8 Santa Maria

(Montclar)




