
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJU NTAMENT PLE EN DATA VINT-I-NOU  DE 
JULIOL DE DOS MIL DEU 
 
ACTA Núm. 5/10. 
 
A Agramunt, trenta de setembre de dos mil deu. Essent les vint hores i trenta minuts i prèvia convocatòria es reuneix a  
la saló de conferències del Casal Agramuntí,amb motiu de les obres que s’estan portant a terme en la Casa 
Consistorial, l’Ajuntament Ple, sota la presidència de l’alcalde Il·lm. Sr. Amadeu Padullés Serra (CiU), amb 
l’assistència dels senyors/es regidors/es, Domènec Llop i Solà (CiU), Antonio Farré Riba ( CiU), Isabel Vicens i Corts 
(CiU), Ma. Dolors Vall i Duran (CiU), Ramon Muixí i Calderó (ERC-AM), Bernat Solé i Barril (ERC-AM), Ma. Teresa 
Huguet i Escasany (ERC-AM), Ma. Mercè Cases Farré (ERC-AM), Joan Esteve i Claramunt (ERC-AM), Sr. Ernest 
Caufapé i Curià (PSC-PM) i la Sra. Josefina Verni i Alsina (PSC-PM) assistits per la secretària de la corporació, la Sra. 
Sara Miñarro i Gómez, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria. 
 
Excusa l’assistència el Sr. Àngel Jubete i Comenge (PSC-PM). 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió, previst als 
articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 97 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 90 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
Oberta la sessió pel senyor president, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents: 
 
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm.4/10 
2.- APROVACIÓ DELS COMPTES DEL 2009: APROVACIÓ DEFINITIVA 
3.-  DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: L’ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL3.-  DECLARACIÓ BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: L’ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1/5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm.4/10-  Es fa constar que havent 
remès, amb antelació als senyors/es regidors/es municipals, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb 
la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. Solé  manifesta en relació amb les intervencions del punt número 3 de modificació de les Ordenances fiscals de 
l’Escola Municipal de Música, que cal suprimir el paràgraf literal següent “ Diu que amb un any s’han fet canvis molt 
importants  per augmentar tant la despesa”.  
També en el mateix acord i en el punt de les intervencions del Sr. Solè on es parla dels conservatoris cal suprimir el 
paràgraf següent: “....i per tant és diferent perquè et donen una titulació i uns serveis que l’escola d’Agramunt no 
ofereix” i cal substituir-lo pel següent: “i  per tant és diferent perquè reben ajuts diferenciats dels què rep l’Escola de 
Música. “ 
Fetes aquestes observacions l’Acta de la qual és aprovada per unanimitat. Així mateix, ha estat exposada al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
2/5.- APROVACIÓ DELS COMPTES DEL 2009: APROVACIÓ DE FINITIVA 
Confeccionats i  rendits els comptes generals municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2009, i informats 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes reunida en sessió del dia 28 de juny de 2010, han estat objecte 
de la preceptiva exposició pública durant un termini de 15 dies i 8 més, mitjançant Edictes, al tauler municipal 
d’edictes i al Butlletí Oficial de la Província núm. 97 de data 15 de juliol de 2010. 
Atès que durant el termini indicat comprès entre els dies 16 de juliol fins el dia 11 d’agost de 2010, ambdós inclosos, 
no s’ha presentat cap al·legació ni cap reclamació, vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, a 
proposta del regidor de Finances, el Sr. Amadeu Padullés i Serra, l’Ajuntament Ple per cinc vots a favor dels regidors 
del grup municipal de CiU, Sr. Padullés, Sr. Llop, Sr. Farré, Sra. Vicens i Sra. Valls i set abstencions, cinc dels 
regidors del grup municipal d’ERC, Sr. Muixí, Sr. Solé, Sra. Huguet, Sra. Cases i Sr. Esteve i dos dels regidors del 
grup municipal del PSC, Sr. Caufapé, i Sra. Verni, acorda: 
Primer.- Aprovar els comptes generals municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2009. 
Segon.- Publicar el present acord al BOP i al tauler Municipal d’edictes als efectes oportuns. 
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2009 a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
3/5.-  DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: L’AN TIC ESCORXADOR MUNICIPAL.-  
Atès que s’ha procedit per acord de junta de govern local de data 20 de setembre de 2010 a declarar bé cultural 
d’interès local l’edifici de l’Antic Escorxador Municipal. 



Atès que és necessari procedir a ratificar aquest acord per l’Ajuntament Ple,vist l’informe favorable de  la Comissió 
informativa Permanent, l’Ajuntament Ple  per unanimitat dels dotze membres presents dels tretze que legalment el 
componen acorda:  
Ratificar l’acord de la Junta de govern local  de data 20 de setembre de 2010 que literalment diu: 
“DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: L’ANTIC ES CORXADOR MUNICIPAL.-  
  Atès que l’Antic Escorxador Municipal és un edifici construït per “Regions Devastades” durant la postguerra d’un 
valor arquitectònic considerable i un dels elements a protegir més significatius del nucli.  
Atès que aquest edifici actualment roman tancat i que es podria destinar a nous usos culturals que complementessin, 
des d’una perspectiva actual, els equipaments que ja disposa el municipi.    
Atès que es convenient la seva catalogació  i que la catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant la declaració 
com a bé cultural d’interès local. 
Atès que l’art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català estableix que la competència per 
a la declaració d’un bé cultural d’interès local correspon al Ple de l’Ajuntament en els municipis de més de 5.000 
habitants.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
Primer.- Declarar com a bé cultural d’interès local l’edifici de l’Antic Escorxador Municipal. 
Segon.- Comunicar al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català 
segons l’establert en l’art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. 
Tercer.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Amadeu Padullés i Serra, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
Quart.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que se celebri. 
Intervencions: 
L’Alcalde manifesta que des del Departament d’Agricultura juntament amb el Departament  de Cultura s’ha acordat de 
destinar 1 milió d’euros per les obres de reforma i rehabilitació de l’Escorxador Municipal, import que s’ha establert per 
l’1% cultural de les obres de construcció del canal Segarra Garrigues. Informa que és un requisit declarar aquest 
edifici bé d’interés local per tal de poder ser inclòs dins de l’1% cultural. Manifesta que aquesta aportació és molt 
important per tal de poder iniciar les obres de rehabilitació i reforma i que segurament no seran suficients per deixar-
ho totalment acabat però si que serà una primera fase molt important. 
 
RESOLUCIONS:  Per ordre del senyor alcalde, la secretària dóna compte al Ple de la corporació de la relació de 
decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 30 de juliol de 2010 fins a la data actual amb un total de 46 Decrets, que van 
des del decret núm.175 fins el núm. 220 de l’any 2010. 
Intervenció, 8 
Llicències ambientals, 7 
Personal, 4 
Còpies decrets, 1  
Contenciós administratiu,1  
Targeta aparcament minusvàlid, 1 
Llicències d’obres,17 
Llicència ocupació via pública, 1 
Llicència primera ocupació, 3 
Ordres execució, 2 
Llicència aigua, 1  
 
Precs: 
 
La Sra. Verni reitera la seva petició ja formulada en les anteriors sessions plenàries  i destaca de nou la necessarietat 
d’instal·lar  una xarxa al camp de futbol. Recorda que alguns nens es poden fer mal. 
El Sr. Farré manifesta que ho està buscant i que ja pensa en solucionar-ho. 
La Sra. Verni manifesta que els nens salten les tanques i es poden fer mal. Pregunta com estan les obres de la llar 
d’Infants.  
L’Alcalde informa que a principis del mes de juliol  es va fer l’obertura de pliques  i que al llarg del mes de juliol s’han 
fet les valoracions per part dels serveis tècnics. Exposa que aquestes valoracions tècniques  proposen a ISOLUX 
INGENIERÍA SA com l’empresa que presenta la proposició més avantatjosa. Exposa que tenint en compte la situació 
econòmica actual ha demanat informes sobre la solvència econòmica  de l’empresa. Diu que és una empresa del grup 
Corsan i que és una gran empresa i que dins de la seva oferta proposa subcontractar per a l’execució de les obres a 
empresaris Agramuntins. Manifesta que els serveis de paleta  els realitzarà el Sr. Feliciano Garcia, els de fusteria el 
Sr. Torné , i també hi treballaran  Aluminis Agramunt i l’Espinal entre d’altres. Manifesta que aquesta empresa fa 
moltes millores quantificades econòmicament i que permetran que no tinguem problemes alhora de justificar la 
subvenció del departament d’Educació i el PUOSC. 
El Sr. Muixí pregunta si arrel dels aiguats que han caigut aquests últims dies al pavelló s’han donat filtracions i 
problemes. 



El Sr. Farré informa que al pavelló nou no hi hagut problemes tenint en compte les obres de reforma de la teulada. Diu 
que al pavelló esportiu sí que hi va entrar aigua pels forts aiguats després de la festa major, ja que amb motiu del 
castells de focs es van embussar els baixants de les canonades. 
L’Alcalde  diu que es va fer una actuació important al pavelló firal i sembla que ara per ara està solucionat el problema 
de l’aigua. Pel que fa al pavelló esportiu es van netejar les canaleres però considera que s’haurien de traure i fer-les 
noves amb una instal·lació diferent. Informa que els petards del castell de focs cauen damunt al teulada, la pluja els 
arrossega i tapen les canaleres, fent després una neteja. Manifesta que estudiaran de buscar alguna solució encara 
que la més important seria canviar la teulada. 
El Sr. Solé manifesta que sorprèn que al seu dia les canaleres s’instal·lessin malament, ja que aquest pavelló fa molt 
anys que està fet i no han començat aparèixer els problemes fins fa poc. Exposa que el problema pot ser  que la 
teulada ha cedit pel transcurs del temps ja que segurament originàriament estaven instal·lades adequadament. 
L’Alcalde diu que la lògica era fer la instal·lació diferent ja que llavors no hi hagués hagut problemes i que ell ho ha 
parlat amb el Sr. Miquel Cabrol i també manifesta el mateix. 
El Sr. Caufapé exposa que va sortir a la premsa que ens va visitar la Consellera de justícia la Sra. Tura en concret 
van visitar les obres de rehabilitació de l’Ajuntament. Manifesta que aquestes visites es programen amb una certa 
antel·lació i pensa que es podria haver avisar als regidors. Considera una manca de delicadesa per part de l’Alcaldia 
de no informar als regidors de la visita de la Consellera  i seguir el protocol  establert. Manifesta que potser hagués 
estat el moment per deixar palesa la necessitat de traslladar el Jutjat de Pau en un altre edifici, per intentar 
desvincular el jutjat de pau de l’ajuntament i per aprofitar el màxim l’espai que es disposa per a dependències 
municipals. 
L’Alcalde exposa que la visita de la Consellera va ser el dilluns i es va fer per visitar el Jutjat de pau i entrevistar-se 
amb els diferents jutges de pau de l’agrupació i el d’Agramunt. Informa que es van reunir els jutges de Pau de 
l’agrupació juntament amb el personal del jutjat, sent una visita directa al jutjat per veure com treballaven i com anava 
el nou programari informàtic del registre civil. Diu que  va rebre una trucada que venien a Agramunt i li varem 
manifestar que l’edifici de l’ajuntament està amb obres i que no hi havia un espai adient per poder rebre a la 
Consellera. Ens van comunicar que visitaria les obres i les futures dependències del jutjat de pau i en cap moment 
vaig considerar que  era una visita institucional i per tant no em vaig plantejar en cap moment de comunicar-ho als 
regidors. Informa que es va parlar del registre civil i de la importància per a Catalunya dels jutges de pau ja que 
funcionàvem molt bé i sobre tot les agrupacions, i que en canvi a la resta d’Espanya ho volem modificar ja que 
treballen d’una altra manera.  
El Sr. Caufapè pregunta en relació amb les inversions pressupostades, si es faran o no. Pregunta, en concret, que 
passarà amb les obres d’arranjament  dels vuit carrers de la vila, inversió que resta subvencionada per la Diputació de 
Lleida dins del pla d’inversions supramunicipal. 
L’Alcalde manifesta que s’ha de ser prudent per motius econòmics. Exposa que les obres del FEDER d’urbanització 
del casc antic en un principi es demanarà  una pròrroga perquè és molt difícil executar les obres abans del 31 de 
desembre de 2010 i tenir-les pagades tal i com estableix la normativa del FEDER i recorda que aquests ajuts de la 
Comunitat Europea es cobren amb molt retard, la qual cosa suposa que l’ajuntament ha d’avançar els diners. 
Manifesta que aquesta problemàtica la tenen la majoria d’ajuntaments que tenen concedides subvencions del FEDER 
per a obres importants i per això han establert la possibilitat de demanar una pròrroga en la seva execució. Manifesta 
que des de la Generalitat ens han estat concedides moltes subvencions  la qual cosa és molt important per al nostre 
municipi, però cal ser prudent perquè tarden molt a pagar i nosaltres com ajuntament hem de pagar per avançat als 
nostres proveïdors i contractistes. Manifesta que properament s’iniciaran les obres d’ampliació de la llar d’infants, obra 
que és molt important, tant des d’un punt de vista econòmic com estructural. Manifesta que davant la situació 
econòmica actual el seu equip de govern vol ser prudent. Recorda que s’intentarà mantenir totes les subvencions 
concedides però l’execució de les inversions serà progressiva.    
 
Informa que demà es farà un acte a la Delegació del Govern a la ciutat de Lleida per part del Departament de Cultura 
juntament amb el d’Agricultura on s’informarà sobre el destí del 1% cultural de les obres de construcció del Canal 
Segarra-Garrigues on es destinarà un milió d’euros a la reforma i rehabilitació de l’escorxador municipal.  
Informa que el Sr. Conseller de Governació, el Sr. Jordi Ausàs, realitzarà la inauguració  de la propera Fira del Torró, 
Manifesta que  es donarà la benvinguda a l’estand de l’Ajuntament en l’espai firal i no es rebrà com les altres vegades 
a l’Ajuntament. Diu que des de l’estand municipal es farà la inauguració de la Fira i el seguiment pels estands fins que 
el Conseller hagi de marxar. 
 
TANCAMENT. - I essent les vint-i-una hores i deu minuts i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha 
informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor president juntament amb mi, la secretària que en dono fe. 
  


