
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE EN DATA VUIT DE  
JUNY DE DOS MIL ONZE 
 
ACTA Núm. 4/11. 
 
A Agramunt, vuit de juny de dos mil onze. Essent les vint-i-una hores 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), Sr. 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 extraodinària de primera convocatòria. 
 
Excusa l’assistència Sr. Angel Jubete 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 segü ents : 
 
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.2/11 
2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.3/11 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES FINS A LA DATA.- 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR, Núm.2/11.-  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. 
 
 
2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR, Núm.3/11.-  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. 
 
 
3.- 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 7 de d’abril de 2011 fins a la data actual amb un total de 55 Decrets que van 
des del núm.106 fins el núm. 160. 
Intervenció, 9 
Llicències ambientals, 6 
Responsabilitat patrimonial, 2 
Avocació competències, 1 
Personal,7 
Reajustament urbanístics,4 
Contractació, 2 
Llicència ocupació via pública,2 
Llicències d’obres,13 
Llicència primera ocupació, 2 
Ordre execució, 3 
Llicències ambientals, 1  
Delegació matrimoni civil,3 
 
INTERVENCIONS: 
 
- Sr. Amadeu Padullés Serra, Alcalde de l’Ajuntament d’Agramunt manifesta que envers les tasques del govern del 
municipi que està satisfet per tota la feina realitzada  i fa una valoració positiva d’aquesta legislatura. Expressa el 
seu agraïment a tots els membres de la corporació per la dedicació que han tingut durant  la legislatura municipal 
que avui conclou i fa pública una felicitació per la feina ben feta portada a terme.  
 
- Sr. Ernest Caufapè Curià- Declaració del Grup Mun icipal PSC-PM. 
Els tres regidors del nostre grup volen manifestar que ens aquests darrers vuit anys, sense menystenir els anteriors, 
hem estat una força municipal molt implicada en totes les àrees i facetes de la vida pública local. 



Ha estat un honor i un orgull estar tot aquest temps al servei dels nostres convilatants. 
Hem tingut l’oportunitat de conèixer i aprofundir en la riquesa i varietat de la xarxa associativa de la vila, en les 
inquietuds dels comerciants, industrials i pagesos del municipi, en les necessitats dels més joves i en el benestar 
dels més grans. Tot això suposa un bagatge enriquidor que ha valgut la pena viure. 
Hem estat al servei de la ciutadania i volem continuar sent-ho, com a simples ciutadans sense renunciar a les 
nostres conviccions de progrés. Ens avala l’experiència de quatre anys formant part de l’equip de govern i dels altres 
que hem estat a l’oposició. Han estat uns anys intensos, amb treball, esforç i dedicació, però amb il·lusió i 
constància.  
Quan van tenir ocasió de governar, cas del període 2003-2007, ens hi vam implicar a fons marcant un perfil de 
gestió propi, del qual ens en sentim satisfets i en guardarem uns bons records. 
Amb el nou consistori desitgem recuperar la confiança de la ciutadania tal i com han vingut dipositant tots aquests 
darrers anys. Volem que se sentin atrets pel projecte on hi caben diferents sensibilitats però amb una idea comuna: 
que Agramunt sigui socialment cohesionat, amb una cultura integradora i una economia sostenible reparadora de 
desigualtats. 
Voldríem indicar que ens hem sentit molt il·lusionats i hem procurat treballar per i amb tothom els que han cercat els 
camins de trobada.  
Sempre hem cregut que Agramunt no ha de tancar-se i ha de saber vehicular l’esperit emprenedor cap enfora i ser 
receptiva amb totes les innovacions. Hem de tenir capacitat de créixer acompanyats per un progrés socioeconòmic 
que no estigmatitzi ningú. 
Volem agrair tots els consells i ajuts que hem tingut de les persones de l’Ajuntament amb qui hem treballat. Sempre 
els hem sentit al nostre costat cada vegada que els necessitat. A tots ells i també als regidors/es els reconeixem la 
comprensió que han tingut. 
Estem segurs que els que continuaran ocupant aquests càrrecs ho faran amb entrega i dedicació. Que no dubtin que 
nosaltres com a ciutadans ens tindran al seu costat.  
      
- Sr. Ramon Muixí Calderó (ERC-AM).  
Avui és un dia important per a mi, si més no, un dia d’aquells que es recorden en el temps.  
Tot té un inici i tot té un final. Desprès de vuit anys dedicats a fer de regidor i quatre a fer d’alcalde en aquest 
ajuntament, ha arribat el moment de dir adéu a aquesta responsabilitat.. Quan estava escrivint aquestes línies 
afloraven un munt de sentiments contradictoris que es movien entre la satisfacció pròpia d’una decisió conscient i 
volguda i la tristesa per deixar projectes i companys. 
 
Sempre s’ha dit que la vida d’un polític és efímera i el més difícil per qui ocupa un càrrec públic és saber quan 
deixar-lo. Són molts els que s’acomoden en un càrrec i pensen que sense ells res pot anar bé. Error de molta gent 
que han fet una bona feina però no saben plegar a temps, no s’adonen que tothom és necessari i ningú 
imprescindible. 
Aquest no ha de ser el meu cas, no vull que sigui el meu cas.  
Ara, ha arribat el moment de cedir espai a persones noves, joves, ben preparades, amb il·lusió per fer una bona 
feina i saber superar qualsevol repte.  
 
Podria acomiadar-me amb els agraïments a tothom i explicar tot allò que m’ha aportat personalment l’estada a 
l’ajuntament, però a més voldria compartir amb vosaltres algunes de les sensacions d’aquestes moments, sobretot 
algunes reflexiones, tot entenent que no sigui prou interessants o compartides, tampoc no ho pretenc. 
 
Diuen que la política local és difícil poc agraïda, i crec que qui ho diu no s’equivoca, però en perspectiva, 
l’experiència personal d’aquests dotze anys ha estat d’aprenentatge i,per tant, globalment molt positiva.  
 
Ha estat una experiència interessant de la qual també he après a prendre decisions, a prioritzar, a equivocar-me, a 
improvisar, a ser pacient i a escoltar- perquè cal escoltar molt per actuar.. 
Per últim, m’agradaria aturar-me en un breu apartat d’agraïments.  
 
D’entrada voldria donar les gràcies a tots els professionals de l’ajuntament que, amb el seu esforç i compromís, han 
fet i fan possible implementar les nostres accions. 
  
També vull donar les gràcies als tots els companys pel suport i al confiança que han dipositat en mi durant aquest 
anys. Tanmateix, el meu respecte pels meus adversaris, confio que la discussió política hagi servit per avançar i per 
construir un  futur millor per la nostra vila. 
  
Gràcies per fer-me descobrir que hi ha matisos, petites coses que cal contemplar més enllà de la tecnocràcia de 
l’eficiència i l’eficàcia. I que aquestes coses també cal incorporar-les a l’acció política, per romàntic i utòpic que pugui 
semblar. 
  
A tots els vilatans que m’han encoratjat i animat en alguns moments difícils, moltes gràcies el vostre suport- aquest 
és el record més apreciat que m’enduc. 
 



Guardaré sempre un bon record d’aquestes anys, enyoraré els companys, les reunions de treball a altes hores de la 
nit,i tantes, tantes coses...No obstant, no podré evitar seguir de prop tots els moviments que passin a la nostra vila, 
viure’ls i col·laborar ajudant en tot el que pugui i em demanin. 
 
Res més, no vull ser responsable que el ple acabi molt tard, cal apel·lar al seny, la responsabilitat i l’autocontrol. 
Visca Agramunt!  
 
 
TANCAMENT .- I essent les vint-i-una hores i trenta 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. 
 
 


