
58   sió OCTUBRE de 2004

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 26-7-2004

SUBVENCIÓ LLICÈNCIA D’OBRES CLUB HANDBOL
AGRAMUNT

S’aprovà concedir un ajut econòmic per un import de 705,96€,
al CLUB HANDBOL AGRAMUNT, per satisfer les despeses de la
liquidació dels drets de la llicència d’obres, núm. expedient 238/
2004, d’arranjament del local social.

APROVACIÓ PROJECTE REPARCEL·LACIÓ PLA PARCIAL
NÚM. 3 – CTRA. BALAGUER MITJANÇANT MODALITAT
COMPENSACIÓ BÀSICA

S’aprovà definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària
mitjançant compensació bàsica del Pla Parcial núm. 3 “Carretera
de Balaguer”, i es disposà la inscripció al Registre de la Propietat
del projecte de reparcel·lació esmentat.

RECLAMACIÓ POLÍGON
Vist l’informe emès per l’assessor jurídic municipal sobre l’escrit

presentat pel Sr. Alejandro Silvestre Rosell, en data 26 de maig
de 2004, s’acordà desestimar les peticions formulades pel Sr. Ale-
jandro Silvestre Rosell davant aquest Ajuntament, amb fonament
en la manca d’incompliment imputable a l’Ajuntament i inexistència
de responsabilitat patrimonial.

RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB REPSOL BUTANO S.A. PER
A LA CESSIÓ D’US DE LES PARCEL·LES C-13 I C-14 DEL
POLÍGON INDUSTRIAL I PER A LA GASIFICACIÓ D’AGRAMUNT

S’aprovà la renovació per un termini de 5 anys prorrogables
del conveni per la cessió d’ús de les parcel·les C-13 i C-14 del
Polígon Industrial PP5-I-, qualificades com a béns patrimonials, a
l’empresa REPSOL-BUTANO,SA., per a la instal·lació dels dipòsits
de G.L.P. equips de transvasament, vaporització o regulació.
Aquesta cessió s’extingirà automàticament en el cas de què el bé
es destini a una altra finalitat.

SUBVENCIÓ CLUB BILLAR AGRAMUNT
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 300 € al

Club Billar Agramunt per participar als Campionats d’Espanya
individuals Sub-14 i Sub-15 de billar que se celebrarà els dies del
15 al 18 de juliol a Los Narejos (Múrcia).

PLE, 28-7-2004

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2004
S’acordà aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança

Fiscal reguladora dels tributs següents:
TARIFA - FIRA DEL TORRÓ
1 - a) Ocupació via pública establim. comercials, per m2 4,00 €/m2

     b) Per metre quadrat de parada 6,00 €/m2

2 - Estands activitat firal 12 m2 (1 sopar expositor inclòs) 210,35 €/m2

3 - Altres estands 12 m2 (1 sopar expositor inclòs) 360,61 €/m2

4 - Estands automoció 12 m2 (1 sopar expositor inclòs) 372,65 €/m2

5 - Estands exteriors 4,00 €/m2

6 - Estacionament vigilat aparcament recinte firal 1,50 €/m2

7 - Neteja moqueta estand 12 m2 (els quatre dies) 30,00 €/m2

8 - Fraccions de 1100 W monofàsica 220 V 15,03 €/m2

9 - Fraccions de 3300 W trifàsica 380 V 30,05 €/m2

TARIFA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA € / bimensuals
A.- TARIFA PRIMERA SUBMINISTRAMENT

ÚS DOMÈSTIC:
1- Mínim 16 m3 a 0’3960 €/m3 ........................................ 6,34 €
2- A partir de 16 m3 .................................................................. 0,80 €

ÚS COMERCIAL/GRANGES I OBRES
1- Mínim 16 m3 a 0’6120 €/m3 ........................................ 7’34 €
2- A partir de 16 m3 .................................................................. 0,95 €

B.- TARIFA SEGONA CONSERVACIÓ COMPTADOR
ÚS DOMÈSTIC

Tipus A ............................................................... 0,24 €
Tipus B ............................................................... 0,27 €
Tipus C ............................................................... 0,297 €
Tipus D .............................................................. 0,405 €
Tipus E ............................................................... 0,54 €
Tipus F ............................................................... 0,81 €

ÚS COMERCIAL/GRANGES/ OBRES
(Segons diàmetre de comptador)

1.- de 15 mm ..................................................... 0,81 €
2.- de 20 mm ..................................................... 1,62 €

C- DRETS ESCOMESA d’aigua, per una sola vegada ...... 120,20 €

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

A.-TARIFA PRIMERA
1.- Material anual: .................................................. 12 €
2.- Lloguer d’instrument: ........................................ 10 €

B. TARIFA SEGONA: Nivell Elemental
1.- Matrícula anual: ................................................. 35 €
2.- Música P5 mensual: ........................................... 20 €
3.- Curs primer i segon mensual: ............................. 40 €
4.- Curs tercer mensual: .......................................... 45 €
5.- Curs quart mensual: .......................................... 50 €
2n Instrument

- 1/2 h. instrument mensual: ................................ 15 €
- 3/4 h. Instrument mensual: ................................ 20 €
- 1 h. Instrument mensual: ................................... 25 €

C.- TARIFA TERCERA: Grau Mitjà
1.- Matrícula anual: ................................................. 35 €
2.- Primer, segon, tercer i quart mensual: ................. 55 €

D.- TARIFA QUARTA: Mòdul
(Instrument + Cambra o grup d’instrument +cant coral)

1.- Matrícula anual: ................................................. 35 €
Instrument

- 1/2 h. Instrument mensual: ................................ 40 €
- 3/4 h. Instrument mensual: ................................ 45 €
- 1 h. Instrument mensual: ................................... 50 €

E.- TARIFA QUINTA: Adults
1.- Matrícula anual: ................................................. 40 €
2.- Llenguatge musical (1h. set.): ............................. 20 €
3.- Instrument

- 1/2 h. instrument mensual: ................................ 30 €
- 3/4 h. Instrument mensual: ................................ 50 €
- 1 h. Instrument mensual: ................................... 70 €

F.- TARIFA SISENA.- 2n INSTRUMENT (Mitjà, Mòdul i Adults)
- 1/2 h. instrument mensual: ................................ 25 €
- 3/4 h. Instrument mensual: ................................ 30 €
- 1 h. Instrument mensual: ................................... 35 €

L’AJUNTAMENT INFORMA
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TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL
A.-TARIFA PRIMERA -Servei de la Guarderia Municipal:

1.- Matrícula: 26,22 €
2.- Mensualitat: 59,14 €
3.- Material: 31,60 €

4.- SERVEI D’HORA COMPLEMENTÀRIA:
     8:15 a 8:45 i de 19:00 a 19:30

- 1 hora tot el mes: 21,30 €
- 1 hora eventual: 5, 17 €
- 1/2 hora tot el mes: 10,65 €
- 1/2 hora eventual: 2, 60 €

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
L’Ajuntament d’Agramunt ha manifestat en reiterades ocasions

el seu rebuig i la seva indignació davant la violència de gènere i ha
reiterat el seu compromís en la seva eradicació.

No obstant això i malgrat les nombroses campanyes, resolucions
i recomanacions fetes, tant per organismes nacionals, estatals com
internacionals, seguim observant que la violència contra les dones
continua essent un mal endèmic de la nostra societat.

Per poder modificar aquesta realitat cal que tots i totes, indivi-
dual i col·lectivament, denunciem tota mena de violència i ens
comprometem en la solució d’aquesta autèntica malaltia social.

El consistori vol encapçalar aquest sentiment ciutadà i vol fer
palesa la seva solidaritat amb totes i cadascuna de les dones que
pateixen qualsevol tipus de violència i fa una crida al conjunt de la
societat perquè mostri el seu rebuig i perquè col·labori activament
en la eradicació de qualsevol tipus de discriminació.

Per tot l’expressat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament acordà:
Primer.- Reiterar el nostre compromís de: lluita contra la violència

en vers les dones, mitjançant un seguit de mesures on es concre-
ten, d’una forma integral, aquelles actuacions d’atenció a les víctimes
que tenen com a objectiu assolir la seva plena recuperació perso-
nal i social; manteniment i millora d’aquelles mesures educatives,
preventives i de sensibilització; difusió dels valors d’igualtat, de
tolerància i de respecte entre tots els ciutadans/nes.

Segon.- Demanar a la resta d’administracions implicades: que
garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els re-
cursos necessaris per a la protecció, l’atenció i la rehabilitació
psicosocial de les víctimes a la violència de gènere: cases d’acollida,
pisos pont, centres d’urgència, centres de llarga durada; que
prioritzin polítiques integrals encaminades a la prevenció, la
detecció, l’atenció i l’eradicació de la violència de gènere; que
garanteixin una coordinació eficaç dels circuits dels serveis
assistencials existents per aconseguir un tractament integral de
totes i cadascuna de les víctimes; que els municipis de Catalunya, a
través de les dues entitats municipalistes (FMC i ACM), puguin
participar en l’elaboració de la propera llei contra la violència de
gènere i el Pla de polítiques d’igualtat que està elaborant la
Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya.

Tercer.- Traslladar el present acord a les entitats municipalistes
(FCM i ACM), a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya.

RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA VIA JUDICIAL PRESENTADA PEL
SR. JAUME SOLANS I SOLÉ

S’acordà apreciar l’existència de doble immatriculació de la fin-

ca de la parcel·la cadastral núm. 81 del polígon 4 d’Agramunt, amb
una inscripció a favor de l’Ajuntament i una altra a favor dels Srs.
Teresa Solé Penella i Jaume Solans Solé, i reconèixer que la titularitat
de la finca pertany als Srs. Teresa Solé Penella i Jaume Solans Solé.

Als efectes de rectificar la doble immatriculació, es sol·licità al
Registre de la Propietat de Balaguer que procedeixi a cancel·lar la
inscripció de la finca registral de l’Ajuntament.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 13-9-2004

FESTES LOCALS 2005
S’aprovà fixar els dos dies de Festa Locals per a l’any 2005,

pels nuclis de població que s’indiquen com les dades següents:
Agramunt 2 i 5 de setembre
Almenara Alta 5 i 6 d’agost
Donzell d’Urgell 16 i 20 d’agost
Mafet 3 de setembre i 1 d’octubre
Montclar 23 i 25 de juliol
Les Puelles 30 de juliol i 3 de setembre

AMPA DE L’IES “RIBERA DEL SIÓ”
S’acordà concedir a l’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, una

subvenció de 300 €, per a les activitats realitzades durant el curs
2003/2004 que seran a càrrec del pressupost municipal del 2004.

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE
Es concedí a la Fundació Esclerosi Múltiple, una subvenció de

100 €, per la 11a edició de la campanya “MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE” que serà a càrrec del pressupost muni-
cipal del 2004.

LLICÈNCIES D'OBRES
BRÍGIDA BERTRAN PARÍS, per pintar façana habitatge. Ctra. Cervera.
BRÍGIDA BERTRAN PARÍS, per col·locar un plat de dutxa a l’habitació

de bany. Ctra. Cervera.
EDUARD ARENY BARRIL, per pintar façana habitatge. Av. Agustí Ros.
RICARD INVERNON HERNÀNDEZ, per gual permanent. Av. dels Esports.
JÚLIA ESTEBAN GARCIA, per la col·locació d’una tanca metàl·lica al

voltant de l’habitatge. Ctra. Tàrrega.
FRANCESC TOBAJAS MAQUEDA, per rebaixar vorera garatge. Pl. Dula.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. per obrir una rasa per la

instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió per dotar de
subministrament elèctric l’immoble situat al C.  Segarra.

SCHLECKER, SA per la instal·lació d’un rètol a la façana. Av. Catalunya.
MARIA TERESA HUGUET ESCASANY, per pavimentar el terra del

garatge. C. Raval de Puigverd.
ROSER ESCOLÀ RIBALTA, per la reforma d’una coberta. C. Firal.
DEVEDES, SCP pel condicionament d’un local. Av. Catalunya.
MARIA OMEDES FARRANDO, per col·locació tanca metàl·lica. Mafet.
COMUNITAT DE PROPIETARIS LA TORRE BLOC 2, per l’arranjament

de la cornisa de la teulada i les parets de l’entrada de l’edifici. Av. Catalunya.
COMUNITAT DE PROPIETARIS LA TORRE BLOC 2, per l’ocupació de

la via pública. Av. Catalunya.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una

avaria a la xarxa d’aigua. C. Segadors.
JOSEP HUGUET HERBERA, per l’ocupació de la via pública. C. Castell.
JORDI BERTRAN PARÍS, per l’ocupació via pública. Av. Jaume Mestres.
MIQUEL DEL CASTILLO LAOZ, per canviar les teules velles de la teulada

per unes de noves. Donzell.




