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L'AJUNTAMENT INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 2-11-2004

SETMANA CULTURAL I CELEBRACIÓ 25è ANIVERSARI DE
L’EMMA

S’aprovà tots els actes organitzats amb motiu de la setmana
cultural musical i de la celebració del 25è aniversari de la creació
de l’EMMA que inclou, entre altres actes, l’actuació de l’Orquestra
Julià Carbonell, orquestra simfònica de les Terres de Ponent.

També s’aprovà la realització de les despeses que el programa
d’activitats comporti, les quals seran a càrrec del pressupost del
2005.

PLE, 28-10-2004

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL CARRER DE LES
PEIXERES I L’AVINGUDA RIBERA DEL SIÓ (Sector Polígon
Industrial): EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

S’aprovà la imposició de contribucions especials per al
finançament de les obres d’urbanització del carrer de les Peixeres
i de l’avinguda Ribera del Sió, en un percentatge equivalent al 90
% del cost de l’obra que suporti l’Ajuntament, tenint en
consideració el que es determina en l’article 31, apartats 2n. i 3r.
del Text Refós de  la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes
locals, als efectes de determinar el cost de les obres.

S’aprovà provisionalment l’expedient d’aplicació de contribucions
especials a les obres d’urbanització del carrer de les Peixeres i de
l’avinguda Ribera del Sió, establint-se l’import total a repartir
entre els beneficiaris de les mateixes la quantitat equivalent al 90
% del cost de l’obra que suporta l’Ajuntament, essent el mòdul de
repartiment entre els beneficiaris els metres lineals de façana dels
immobles afectats, segons els quadres següents:

CARRER DE LES PEIXERES I AVINGUDA DE LA RIBERA DEL
SIÓ (GENERAL)
Pressupost execució per contracta (PEC) .......... 340.275,41 €
Subvenció FEDER........................................... 100.000,00 €
Subvenció PIM ................................................. 97.499,78 €
Total subvencions ........................................ 197.499,78 €
Percentatge subvencions sobre el total de les obres ..... 58,04%
Total a considerar ........................................ 142.775,63 €
Percentatge a liquidar sobre el total de les obres ......... 41,96%
Total metres lineals ................................................... 836,25

CARRER DE LES PEIXERES
Projecte .......................................................... 55.184,04 €
Subvencions 58,04% ....................................... 32.028,82 €
Resta projecte 41,96% .................................... 23.155,22 €
TOTAL A CONSIDERAR ................................... 23.155,22 €
50% Cost PPI a càrrec de l’Ajuntament .............. 11.577,61 €
TOTAL A SATISFER ........................................ 11.577,61 €
10% Cost suportat per l’Ajuntament ................... 1.157,76 €
90% Cost suportat a càrrec dels propietaris -
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ............................ 10.419,85 €
Total metres lineals de carrer ..................................... 222,85
Preu metre lineal .................................................... 46,75 €

AVINGUDA RIBERA DEL SIÓ
Projecte ........................................................ 285.091,35 €
Subvencions 58,04% ..................................... 165.467,02 €
Import resta projecte 41,96% ........................ 119.624,33 €
TOTAL  A SATISFER ..................................... 119.624,33 €
10% Cost suportat a càrrec de l’Ajuntament ...... 11.962,43 €
90% Cost suportat a càrrec dels propietaris -
CONTRIBUCIONS ESPECIALS .......................... 107.661,90 €
Total metres lineals de carrer ..................................... 613,40
Preu metre lineal .................................................. 175,51 €

ORDENANCES FISCALS 2005: Modificació Ordenança Fis-
cal núm. 03 recollida d’escombraries

S’aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
03, reguladora  de la Taxa per recollida d’escombraries:

CONCEPTES IMPORTS ANUALS. EUROS

a) Habitatges de caràcter familiar ............................. 42,97 €
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 ................ 12,05 €

b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar
    i comestibles ..................................................... 103,58 €

Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 ................ 29,06 €
c) Fondes, residències etc. ...................................... 180,69 €

Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 ................ 50,69 €
d) Locals industrials 1a. categoria ........................... 146,55 €

Cànon Generalitat Llei 16/2003 ........................ 41,12 €
e) Locals Comercials, exclosos alimentació ................. 74,94 €

Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 ................ 21,02 €
f) Locals Industrials 2a. categoria ............................. 74,94 €

Cànon Generalitat Llei 16/2003 ........................ 21,02 €
g) Hotels .............................................................. 343,78 €

Cànon Generalitat Llei 16/2003 ........................ 96,45 €
h) Bancs ............................................................... 146,55 €

Cànon Generalitat Llei 16/2003 ........................ 41,12 €

Els contribuents dels nuclis agregats d’ALMENARA ALTA,
DONZELL D’URGELL, MAFET i MONTCLAR, satisfaran una quota
equivalent a les 2/6 parts de les esmentades en el apartat 2  ante-
rior, entretant el servei es realitzi dues vegades per setmana. Els
contribuents del nucli agregat a les PUELLES satisfaran l’equivalent
a 1/12 part.

MOCIÓ SOBRE L’ACTUAL PROJECTE
DE CONSTITUCIÓ EUROPEA

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya pre-
senta a l’Ajuntament Ple perquè, si s’escau, s’aprovi la següent
moció sobre l’actual Projecte de constitució europea:

 Atès que els caps d’Estat i de Govern de la Unió van aprovar el
passat 18 de juny de 2004 un projecte de tractat de constitucio-
nal que modifica les institucions europees, l’aprovació del qual
requereix la ratificació de TOTS els Estats membres. Atès que
aquest projecte no recull cap de les propostes significatives
realitzades pel conjunt de la societat catalana, des dels àmbits
acadèmics i socials fins els econòmics i polítics, recollides per la
Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de la Unió Euro-
pea. Atès que tot i el reconeixement de la necessitat d’harmonitzar
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i simplificar els tractats existents i avançar cap a un model social
d’Europa més proper a la ciutadania i atesa la tradició europeista
de Catalunya, no podem acceptar una constitució que consagra
l’Europa dels estats a costa de l’Europa de les nacions, i que nega
drets tan elementals dels pobles com és el reconeixement oficial
de llengües que parlen milions d’europeus.

Per aquests motius, que a proposta del grup municipal d’ERC
es va aprovar el següent acord de Ple:

1.- Que l’Ajuntament d’Agramunt es declari en desacord a l’actual
projecte de Constitució Europea.

2.- Sol·licitar a l’Estat Espanyol i a la Presidència de la Unió Euro-
pea el reconeixement de la llengua catalana com a llengua oficial.

3.- Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés
de Diputats, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu.

SENYALITZACIÓ “MUNICIPI DE LA RIBERA DEL SIÓ”
La Ribera del Sió, és una comarca natural que té com a eix el riu

Sió, situada en el punt de confluència de l’Urgell, la Segarra i la
Noguera.  La Ribera del Sió és una llenca de terreny allargada en
direcció est-oest, amb horitzons dilatats i límits imprecisos en la
seva primera meitat i ben delimitada d’Agramunt en avall per les
serres de Montclar i d’Almenara, al nord i al sud, respectivament.

Històricament, la majoria dels pobles de la Ribera del Sió han
mantingut sempre estrets lligams econòmics, culturals, esportius
i també de serveis com l’assistència sanitària i l’ensenyament, cosa
que ha propiciat que en moltes ocasions ja s’actués com a una
comarca de fet.

L’Ajuntament d’Agramunt ja ha aprovat en sessió plenària
sol·licitar a la Generalitat que aquesta fos reconeguda con una
entitat política en la nova distribució territorial.

Per aquest motiu es vol donar a conèixer a la ciutadania la nostra
voluntat de constituir la comarca de la Ribera del Sió i per donar
ressò d’aquest propòsit es presenta la següent proposta d’acord:

1- L’Ajuntament d’Agramunt col·locarà senyals informatius a
les entrades de la vila, indicant literalment: “Benvinguts a
Agramunt, municipi de la Ribera del Sió”.

2- Sol·licitar la corresponent autorització al Departament de
Carreteres de Lleida.

3- Comunicar aquest acord als altres municipis de la Ribera
del Sió.

LLICÈNCIES D'OBRES
JOSEP HUGUET HERBERA, per la construcció d’una caixa exterior

amb paret ceràmica per instal·lar un elevador. C. Castell.
SERVIDEU, SL per construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres

de 10 habitatges i 2 locals. Av. Agustí Ros.
PROMOCIONS SABALL SALA, SL per la llicència de primera

utilització. C. Clos - C. Comtessa Aurembiaix.
PROMOCIONS BERCO 22, SL per la llicència de primera utilització.

C. Aspi.
STRABERES EMPRESARIAL, SL per la llicència de primera

utilització-ocupació. C. Tossal Jueus.
JORDI SALA HUGUET, per construir un mur de contenció de formigó

armat. C. Ronda Molinal.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per la pròrroga de l’exp.

2004/262. Av. Jaume Mestres.

JOSEP HUGUET HERBERA, per canviar la fusta de la façana de la
planta primera. C. Castell.

DEVEDES, SCP per col·locar un rètol de metacrilat. Av. Catalunya.
ROSER TORRES GRANERS, per l’ocupació de la via pública. Av.

Jaume Mestres - Av. Agustí Ros.
SERVIDEU, SL per 12 drets de connexió clavegueram. Av. A. Ros.
JOSEFA ROSALES RODRIGUEZ, per arranjar un envà, fer-hi una

porta, tapar amb un sostre de teules i pavimentar una part del jardí.
Ctra. Cervera.

MARIA PILAR SANGRÀ BALASTEGUI, per substituir una biga
malmesa de fusta i canviar la porta de l’entrada. C. Convent.

JAUME PUIG CLAVÉ, per un dret de connexió d’aigua potable.
Raval de Puigverd.

ASTRID GUASCH ASENSIO, per un dret de connexió d’aigua pota-
ble. Raval de Puigverd

ASSESSORIA D’AGRAMUNT, SL per col·locar un rètol metacrilat i un
rètol electrònic indicador de temperatura a la façana. C. Estudis Nous.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per a
l’arranjament d’una avaria d’aigua. C. Raval de Puigverd - C. Eres.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per col·locar
un comptador d’aigua soterrat per obres. C. Urgell.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria d’aigua i per col·locar un comptador d’aigua soterrat. Av.
Agustí Ros.

MARIA DOLORS ENRICH MUR, per canviar la porta de fusta per
alumini de l’habitatge. C. Barretina.

JOSEP ROCA COMENGE, per dos drets de connexió d’aigua pota-
ble. Av. Catalunya.

AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, SL per un dret de connexió d’aigua
potable. C. Indústria.

ELECTRODOMÈSTICS VILANOVA, SL per substituir el marc d’alumini
de l’obertura de la façana i tapar una obertura. C. Àngel Guimerà.

MERCÈ POCH PRATS, per arranjar la tanca metàl·lica de l’hort.
Partida Regué Salat.

JOSEP MARIA LAILLA TORRES, per arranjar una tanca metàl·lica
del pati. Av. Marià Jolonch.

JAUME ORTIZ CULELL -NERIS AGRAMONTE MEGIA, per un dret
de connexió d’aigua potable. C. Raval de Puigverd.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’acordà concedir previ el pagament dels drets d’Ordenança

corresponents, els drets funeraris següents:
J. Antonio Barbero i López. Nínxol núm. 10,  galeria de Sant Joan.
Carme Carrera i Ribera. Nínxol núm. 49, galeria de Sant Pau.
Bellamor Pujol i Rosell. Nínxol núm. 50,  galeria de Sant Pau.

S’aprovà concedir el canvi de nom dels drets funeraris, previ el
pagament dels drets d’Ordenança corresponents:

- Del nínxol núm. 133 de la Galeria de Sant Jordi del Cementiri
Municipal, per successió hereditària, del Sr. Ramon Omedes i Gilabert,
anterior titular a la Sra. M. Ester Omedes i Camardons.

- Del nínxol núm. 14 de la Galeria de Ntra. Sra. del Carme del
Cementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. Alexandre
Omedes i Gilabert, anterior titular a la Sra. M. Ester Omedes i
Camardons.

- Del nínxol núm. 51 de la Galeria de Ntra. Sra. del Carme del
Cementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. Carles Penella
i Gibal, anterior titular al Sr. Carles Penella i Tarragona.
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