
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 
VINT-I-NOU DE SETEMBRE DE DOS MIL ONZE 
 
ACTA Núm. 07/11 
 
A Agramunt, vint-i-nou de setembre de 2011, essent les vint hores i trenta minuts i prèvia 
convocatòria es reuneix a la sala de conferències del casal agramuntí, l’Ajuntament Ple, sota la 
presidència de l’alcalde Il·lm. Sr. Bernat Solé i Barril (Ad'E), amb l’assistència dels senyors/es 
regidors/es, Xavier Secanell Castellà (Ad'E), Fàtima Puig Castellà ( Ad'E), Mercé Cases Farré 
(Ad'E), Francesc  Xavier Gené Bosch ( Ad'E), Sílvia Fernández  Tarragona (Ad'E), Domènec Llop 
Solà ( CiU), Ramon Vicens Guixè ( CiU), Ma. Dolors Vall  Duran (CiU), Jordi Lluch Codina ( CiU), 
Marcos Gómez Barbero (PP) i Eduardo López Rodríguez (PSC-PM) assistits per la secretària de 
la corporació, la Sra. Sara Miñarro i Gómez, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de primera 
convocatòria. 
 
Excusa l’assistència la Sra. Montse Canes Niubó( Ad’E). 
 
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: 
 
1/7- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 0611.- 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. Llop manifesta que hi ha un apartat en les intervencions del punt número 13 des acords on 
ell no manifesta que  hi ha coneixement oficiós d’una retallada de l’aportació de la Generalitat en 
l’Escola Municipal de Música sinó que ho diu l’Alcalde. 
Així quedaria el “ Sr. Llop diu que caldrà tenir en compte les retallades de la Generalitat i pregunta 
si l’equip de govern té informació sobre les mateixes.  
L’Alcalde informa que oficiosament tenen coneixement que la Generalitat retallarà l’aportació per 
alumne de l’EMMA. 
El Sr. Llop considera que la proposta de l’equip de govern .....” 
Feta aquesta salvetat. l’acta és aprovada per unanimitat. Així mateix que ha estat exposada al 
tauler d’anuncis de la corporació. 
 
2/7.- CONCERTACIÓ DE LA LÍNIA ICO PER A LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES AMB 
EMPRESES I AUTÒNOMS .- 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
Intervencions:  
El Sr. Llop manifesta que cal tenir en compte la situació econòmica actual i dóna confiança a 
l’equip de govern en la gestió d’aquest crèdit per tal de poder front al  pagament dels proveedors. 
 El Sr. Gómez manifesta quer cal valorar i prioritza el pagament als proveedors, autònoms i petit 
empresaris d’Agramunt. Considera que és més important pagar als d’Agramunt que a la FECSA. 
Manifesta que sinó se sol·licitar aquest crèdit per pagar els proveedors d’Agramunt, votarà en 
contra.   
El Sr. López manifesta que està d’acord amb la proposta i que hi ha molts ajuntaments que ja ho 
han demanat, encara que considera que s’ha de prioritzar als empresaris d’Agramunt. 



L’Alcalde manifesta que s’havia introduït el pagament de la llum a FECSA perquè ens havíem 
comunicat diversos talls de subministrament elèctric i l’empresa Garrofé Roca per tal de poder  fer 
front  a les certificacions d’obres i exigir la seva execució i finalització de tota l’obra. Diu que de 
totes maneres proposa retirar aquest punt de l’ordre del dia i analitzar les factures pendents 
d’empresaris d’’Agramunt  i fer-ho en el proper Ple. 
El Sr. Vicens manifesta que s’hauria de tenir en compte on es faran els talls de la llum, on el que 
diu FECSA que farà, ja que hi ah serveis bàsics on no es pot fer un tall de subministrament 
elèctric. 
L’Alcalde diu que ho mirarà   
 
3/7.- RECONEIXEMENT DE FACTURES DE L’ANY 2010  
Atès que el Text refós de la Llei d’hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural i que s’hi han  d’imputar 
les obligacions reconegudes durant aquest termini.   
Atès que de de conformitat amb els articles 173.5 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i  25.1 
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, no poden adquirir-se compromisos de despeses per 
quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són  nuls de ple dret 
les resolucions i els actes administratius que vulnerin aquesta norma, sens perjudici de les 
responsabilitats que pertoquin.  
Això no obstant, per a  regularitzar aquestes despeses que no han estat aplicades en cap partida 
del pressupost de l’any corresponent, s’ha de procedir al reconeixement extrajudicial de  les 
obligacions d’exercicis anteriors que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici 
que els corresponia.  
Atès que el pressupost vigent  és el pressupost definitiu de la Corporació per a l’any 2011.   
Atès que l’òrgan competent per a  aprovar el reconeixement és el Ple de la Corporació, previ 
dictamen de la Comissió Informativa Permanent.   
Atès que les factures presentades pels proveïdors han estat degudament conformades i hi ha 
crèdit suficient i adequat en el pressupost en vigor. 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.   
Atès el que estableixen els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Tenint en compte l’exposat, a proposta de l’alcalde president, l‘Ajuntament Ple per unanimitat dels 
dotze membres presents dels tretze que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Que s’aprovi l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
270.490,63 €. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent: 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
EXERCICI  PROVEÏDOR/CONCEPTE/FACTURA  IMPORT PARTIDA 

      PRESSUP. 

2010 
SOUNDERS 390/10 TEATRE(LA CASA 
DINS…             573,48 € 920-203

2010 J.CASTRO 21/10 FESTA MAJOR          1.593,00 € 920-203
2010 J.TORNÉ 10569/10 FM'10 I PENYA          1.232,63 € 920-203
2010 J. TORNÉ 10561/10 CONCERTS ESTIU             440,14 € 920-203
2010 POLY-KLYN 29878/10 TV3 (DIVENDRES)             172,04 € 920-203
2010 FERRERIA RAUL 10450/10             420,60 € 155-210
2010 HIDROCAR 1616/10 SEGLA MOLINAL             405,00 € 155-210



2010 HIDROCAR 1555/10 POLIGON             762,75 € 155-210
2010 GARROFÉ-ROCA-TREURE TANCA          2.743,75 € 155-210
2010 J.TORNÉ 10562/10 GURDER./EMMA          7.924,20 € 155-210
2010 J.VILELLA 2349/10             309,60 € 155-210
2010 J. CODINA, SCP 15/10              929,34 € 155-210
2010 CEDEL 3371/10 OCTUBRE 10        13.859,81 € 155-210
2010 CEDEL 3416/10 NOVEMBRE 10          7.754,87 € 155-210
2010 MARTIN 623/10 ESBARJO             163,90 € 920-212
2010 MARTIN 622/10 MAS VELL               83,15 € 920-212
2010 MARTIN 100552/10 VALVULA TEATRE          1.754,57 € 920-212
2010 MARTIN 100534/10 BIBLIOTECA             450,88 € 920-212
2010 MARTIN 100603/10 MAS VELL               33,04 € 920-212
2010 MARTIN 100568/10 BIBLIOTECA               51,92 € 920-212
2010 MARTIN 100497/10 CASAL               94,20 € 920-212
2010 MARTIN 100495/10 BIBLIOTECA               91,76 € 920-212
2010 MARTIN 447/10 MAS VELL               38,94 € 920-212

2010 
MARTIN 100527/10 CLIMATITZ. 
BIBLIOTECA          1.464,38 € 920-212

2010 MARTIN 100569/10 BIBLIOTECA          1.085,48 € 920-212
2010 R.PUIGPINOS 1569/10              103,60 € 920-212
2010 R.PUIGPINOS 1570/10               86,85 € 920-212
2010 R.PUIGPINOS 1572/10             835,25 € 920-212

2010 
PROM.BERCO 1012/10 POU REG. 
PISCINES          2.257,34 € 920-212

2010 TECNOXAPA MANEL 08/10 CAMIÓ          1.978,29 € 920-213
2010 L'ESPIGA 284/10 DIARIS DESEMBRE               72,10 € 920-22001
2010 L'ESPIGA 256/10 NOVEMBRE               71,20 € 920-22001
2010 LLIB. L'ESPIGA 206/10 SETEMBRE 10             165,00 € 920-22001
2010 DIARI SEGRE 09400/10 SUBSCRIP.10             390,00 € 920-22001
2010 L'ESPIGA 235/10 OCTUBRE 10               74,70 € 920-22001
2010 LLIBRERIA GEN.CAT 88886/10               15,00 € 920-22001
2010 ENDESA SETEMBRE 2010        24.626,80 € 165-22100
2010 ENDESA OCTUBRE 2010        29.945,77 € 165-22100
2010 ENDESA NOVEMBRE 2010        21.225,61 € 165-22100
2010 ENDESA DESEMBRE 2010        16.402,30 € 165-22100
2010 EXPRESOIL 373/10 MAS VELL          3.033,13 € 920-22103
2010 PENELLA ESMATGES 9/10             249,99 € 920-22105
2010 F.SERRANO 8135/10 GUINOVART               14,53 € 920-22105
2010 F.SERRANO 8134/10 POLICIA               91,30 € 920-22105
2010 F.SERRANO 8136/10 OFICINES             121,36 € 920-22105
2010 F.SERRANO 8133/10 TURISME               32,17 € 920-22105
2010 GRUP AMBASORI 3628/10- EMMA               25,68 € 920-22105



2010 GRUP AMBASORI 3297/10 - EMMA               34,24 € 920-22105
2010 GRUP AMBASORI 3852/10 - EMMA               25,68 € 920-22105
2010 GRUP AMBASORI 4272/10 - EMMA               21,06 € 920-22105
2010 GRUP AMBASORI 4431/10 - EMMA               35,10 € 920-22105
2010 VILADOT 12/10 POLICIA                 2,84 € 920-22106
2010 VILADOT 13/10 OFICINES                 2,08 € 920-22106
2010 CONSIST 3489/10             153,65 € 920-22110
2010 VIMAT 3912/10               26,02 € 920-22110
2010 MIRANDA 2627/10             225,85 € 920-22110
2010 VIMAT 3325/10 OFICINES               26,02 € 920-22110
2010 DETERCOM 6586/10 OFICINES               86,95 € 920-22110
2010 DETERCOM 928/10 COPIA ESTIU               35,95 € 920-22110
2010 J. FARRÉ 6194/10 ESCOMB.               62,21 € 920-22111
2010 PC TECHNICAL 775/10 ESCOM.             305,01 € 920-22111
2010 PC TECHNICAL 779/10 ESCOM.             152,50 € 920-22111
2010 J. FARRÉ 6145/10 ESCOMB.               42,22 € 920-22111
2010 ELEC. ALBAREDA 68/10 BRIG.             109,79 € 920-22199
2010 MOLINET 32681/10 BRIGADA             743,92 € 920-22199
2010 MOLINET 32682/10 POLICIA                 1,84 € 920-22199
2010 MOLINET 32683/10 REIS             625,82 € 920-22199
2010 MOLINET 32684/10 GUINOVART               15,22 € 920-22199
2010 MAT. ROS 805/10             527,55 € 920-22199
2010 MAT. ROS 802/10          2.014,99 € 920-22199
2010 MAT. ROS 803/10          1.206,36 € 920-22199
2010 MAT. ROS 804/10          1.355,68 € 920-22199
2010 MAT. ROS 806/10             272,97 € 920-22199
2010 MAT. ROS 807/10             921,11 € 920-22199
2010 JOSEFINA FIGUERA - GUARDERIA                 7,00 € 920-22199
2010 GRUPO CONSIST 5366/10             326,41 € 920-22199
2010 CORREUS 4 TR. 2010          1.742,33 € 920-22201
2010 D. MANZANO 1567/10 NOVEMB. 328,44 € 920-22201
2010 D.MANZANO DESEMBRE 1595/10             165,34 € 920-22201
2010 BERNAUS 982/10             145,19 € 920-223
2008 A. JOVELL 81/08 ESBARJO               27,70 € 920-22601
2010 J. ARENY 12952/10 LOTS + ABON.          5.417,70 € 920-22601
2010 J.L. MUÑOZ LOPEZ 5/2010 COBRA        10.687,62 € 920-22604
2010 FUSIC 4039/10 MENJAR CELESTIAL          2.225,48 € 334-22609
2010 ANNA RIBO 1/10 ST. JORDI             210,00 € 334-22609
2010 OMNIUM 2010/10 FLAMA DEL CANIGÓ               45,00 € 334-22609
2010 LLIB.VICENS 113/10 LLIBRES ST. JORDI             120,00 € 334-22609
2010 MUSICAL MOLLERUSSA 10/331             141,00 € 334-22609



2010 CAL CRICH - JOVES INTERPRETS             223,00 € 334-22609
2010 CAL CRICH - CONCERTS D'ESTIU             202,00 € 334-22609
2010 SPECIALS CHECK 103/10        23.600,00 € 432-22610
2010 STEIN GIRONA, SL 844/10          2.399,06 € 432-22610
2010 VIMAT 11613/10 AGR'AUTO (CÒPIA)             116,93 € 433-22611
2010 AUDENIS 24099/10 (GILBERTO)                 8,22 € 324-22612
2010 AUDENIS 24098/10 (GILBERTO)               71,24 € 324-22612
2010 R.JAUMANDREU 5707/10 AFIN.PIANOS             464,00 € 324-22612

2010 
 GRUP TANDEM (CAP D'ANY) FRA. 1004-
000025/10         14.750,00 € 338-22613

2010  DIABLES ESPETEC ST. JOAN 2010  2.600,00 € 338-22613
2010 NP 439/10 OBSEQUI ACTINADAL             304,44 € 323-22615
2010 M.J. CASTILLO 9/10 ACTINADAL               43,75 € 323-22615
2010 LLIB. VICENS 175/10 - M. NADAL             400,02 € 323-22615
2010  SGAE 3 TR. 10 - 3250870              283,20 € 920-22699
2010 COSTA COLOMS 4 TR. 10          2.797,41 € 920-22700
2010 ECONET 892/10 DESEMBRE 10             202,37 € 920-22700
2010 J. VALLS 5/10               68,07 € 132-22704
2010 A. PADULLÉS 4 TR. 10             201,90 € 920-23100
2010 URGELL NET-BROSSA DES.10        10.970,51 € 162-46101
2010 FORM DESEMBRE 10          5.293,31 € 162-46101
2010 CONSORCI RESIDUS NOV. 10          1.092,00 € 162-46101
2010 CONSORCI RESIDUS DES. 10             650,33 € 162-46101
2010 CONS.RESIDUS CANON 4 TR. 10          4.453,70 € 162-46101
2010 PETRA CHECA - DESEMBRE 10               36,00 € 922-468
2010 VILADOT 15/10 SERV. SOCIALS               13,68 € 230-48001
2010 ASSOCIACIÓ ALBA 2010          1.500,00 € 330-48002
2009 CREU ROJA SERVEIS 2009          1.200,00 € 330-48002
2010 DEXTRON 10/1590 SOPORT SENYAL             915,05 € 155-623
2010 DOUBLET 61311/10 POSTE PLEGABLE             671,48 € 155-623
2010 GIROD 134/10 DISCOS             818,78 € 155-623
2010 GIROD 308/10 CAMINS MONTCLAR             586,04 € 155-623
2010 DEXTRON 1470/10 ELECTROFLARE             890,90 € 155-623
2010 DEXTRON 10/1511             101,42 € 155-623
2010 SEGMO 138/10 TALUES AULA GUST             679,68 € 920-625
2010 ARQUÉS 83/10 C.TEIXIDORS          1.416,00 € 920-62701
2010 S.PINTÓ 014/10 PLAÇA DEL CLOS          5.240,90 € 920-62701

2010 
ARQUÉS 49/10 
RED.INTAL.ELEC.GAS.AJUNTAMENT          8.352,00 € 920-62701

  TOTAL   270.490,63 €   
 



 
4/7.- ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS 
SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I D’ACUMULADORS. 
Vist que l’article 8.3 del Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 
ambiental dels residus, estableix la participació de les entitats locals  en els SIG de residus de 
piles i d’acumuladors, mitjançant l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes 
integrats de gestió i les comunitats autònomes. 
 
Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i 
d’acumuladors s’estableix l’obligació per part d’aquests sistemes de compensar econòmicament 
les entitats locals de tots els costos derivats de la gestió correcta dels residus de piles i 
d’acumuladors, en els termes del Conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i 
d’acord amb les proves documentals aportades per les entitats  locals per al càlcul d’aquests 
costos. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Agramunt considera convenient l’adhesió al Conveni de col·laboració 
signat en data 26 de juliol de 2010 entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores 
dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial 
Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, 
en una de les modalitats següents: 
 
Atès que el cas que la gestió del servei de recollida des del punt de recollida selectiva fins al punt 
de recollida municipal es faci directament per l’ajuntament, aquest serà compensat 
econòmicament pel sistema integrat de gestió, i que tant la recollida selectiva, com el lliurament, la 
recepció i l’emmagatzematge hauran de complir el que estableix la normativa, 
 
Tenint en compte l’exposat, a proposta del regidor de medi ambient, el Sr. Francesc Xavier Gené 
Bosch, l’Ajuntament ple, per unanimitat dels dotze membres presents dels tretze que legalment el 
componen acorda:  
Primer.-  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt  al Conveni  de col·laboració signat en data 
26 de juliol de 2010 entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de 
residus de piles i d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret 
106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. 
L’Ajuntament d’Agramunt  farà el servei de recollida, de transport (des dels punts de recollida 
selectiva dels residus, PRS, fins al punt de recollida municipal, PRM) i d’emmagatzematge 
temporal dels residus de piles i d’acumuladors  en el seu àmbit territorial, i rebrà per fer-ho la 
compensació econòmica. 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Agència Catalana de Residus. 
Tercer.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé i Barril, tan àmpliament com escaigui en 
dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
i execució dels acords esmentats.  
Intervencions: 
El Sr. Marcos pregunta on es farà la recollida de piles i on es posaran. 
El Sr. Gené informa que es farà en els mateixos llocs que fins ara i es portaran a la deixalleria 
municipal. 
El Sr. López considera que està d’acord amb la proposta però  manifesta que cal vigilar el seu 
transport, ja que és un residu perillós i ha de complir una sèrie de normatives i amés s’ha de fer un 
seguiment. Diu que els tallers mecànics han de portar un control dels residus. 
El Sr. Gené diu que aquest conveni només afecta  les piles i no a les bateries, en concret a les 
piles d’ús domèstic i es recullen des de la deixalleria. 



El Sr. Llop diu que els tallers mecànics ja tenen els seus convenis amb empreses especialitzades 
per fer la recollida de les bateries i els olis. 
 
5/7.- AL·LEGACIONS AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA,  ANUALITAT 
2012.- Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en la sessió de 30 de juny de 2008 
va aprovar  la planificació quinquennal del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 2008-2012 
corresponent al programa general i als programes específics formulats per l’Administració de la 
Generalitat, a més dels programes específics proposats per les diputacions de Girona i Lleida i en 
dates 19 de desembre de 2008, 23 d’octubre de 2009 i 7 de juliol de 2010 va aprovar l’actualització 
de la planificació de l’anualitat 2012  .   
Atès que en el DOGC núm. 5900 de data 15 de juny de 2011 hi apareix l’edicte d’informació pública 
de conformitat  amb el que estableix l’art.18.2 del Decret 245/2007,de 6 de novembre, de 
convocatòria del pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, des del dia 1 de juliol fins el dia 30 
de setembre de 2011, ambdós inclosos. 
 
Atès que per a l’any 2012 l’ajuntament hi té atribuïdes quatre actuacions que són: 
-“ Instal·lació d’una E.D.A.R compacta al nucli de la Donzell d’Urgell” 
Finançament: 
- Subvenció PUOSC (65%):        41.179,10 
-Pressupost:   63.352,46 
- Urbanització del carrer Circumval·lació al nucli agregat d’Alemanara Alta 
Finançament: 
- Subvenció PUOSC(65%):        39.026,14 
-Pressupost:   60.041,14 
- “ Arranjament de la vorera nord de l’Avinguda d’Àngel Guimerà 
Finançament: 
- Subvenció PUOSC(65%):        53.363,13 
-Pressupost:   82.097,12  
- Substitució col·lector de sanejament diàmetre 1.000m.fase1  
Finançament: 
- Subvenció PUOSC (65%):        376.662,14 
-Pressupost:   579.480,22 
 
Atès que les obres d’ Arranjament de la vorera nord de l’Avinguda d’Àngel Guimerà ja s’han dut a 
terme i per tant no és necessària la seva execució, essent convenient procedir a la seva renuncia per 
la inclusió d’una altra actuació així com també s’ha de procedir a la renuncia de l’actuació de 
Substitució del col·lector de sanejament diàmetre 1.000m.fase1 per a la inclusió d’altres obres que 
són més necessàries i urgents. 
Tenint en compte l’exposat,  a proposta de l’alcalde president, l‘Ajuntament Ple per vuit vots a favor, 
sis dels regidors del grup municipal d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor 
del grup municipal del PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr.Llop, 
Sr. Vicens, Sra. Vall i Sr. Lluch, acorda: 
 
Primer.- Presentar com al·legacions dins de la informació pública del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya, per a l’any 2012 corresponent al programa general i als programes específics 
formulats per l’Administració de la Generalitat, a més dels programes específics proposats per les 
diputacions de Girona i Lleida el següent: 
A.-Renunciar a les actuacions següents: 
- “ Arranjament de la vorera nord de l’Avinguda d’Àngel Guimerà 
Finançament: 
- Subvenció PUOSC:        53.363,13 
-Pressupost:   82.097,12  
- Substitució col·lector de sanejament diàmetre 1.000m.fase1  



Finançament: 
- Subvenció PUOSC:        376.662,14 
-Pressupost:   579.480,22 
 
Total subvenció del PUOSC: 430.025,27 € que inclou del Pla General i del Pla Especial de la 
Diputació de Lleida. 
 
B.-)Sol·licitar la inclusió dins el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, les obres que 
es detallen a continuació, pel finançament de les quals aquest Ajuntament sol·licita les corresponents 
subvencions i es compromet a l'aportació dels fons necessaris i en el seu cas a l'aplicació, tramitació 
i gestió de les contribucions especials previstes, fixant, ensems, l'ordre de preferència de cadascuna 
d'elles: 
1.- Substitució de la Passera sobre el Riu Sió 
Distribució del finançament sol·licitat: 
Aportació municipal: 12.099,67€                
- Fons propis: 12.099,67€                 
- Subvenció PUOSC (95%):229.893,64 €.         
Total execució contracta:  241.993,31 € 
 
2- Adequació de les voreres del C. Capella  
Distribució del finançament sol·licitat: 
Aportació municipal: 4.797,36 €                
- Fons propis: 4.797,36 €                 
- Subvenció PUOSC (95%): 91.149,79 €        
Total execució contracta: 95.947,15 €  
  
3.- Adequació de la vorera Sud de la. Ronda Comtes d’Urgell 
Distribució del finançament sol·licitat: 
Aportació municipal: 5.110,60 € 
- Fons propis: 5.110,60 €    
- Subvenció PUOSC (95%):   97.101,30 €      
Total execució contracta:102.211,90 €   
 
4.- Projecte de Millora integral urbana de la vila d’Agramunt  
Distribució del finançament sol·licitat: 
Aportació municipal: 8.010,83 €       
- Fons propis:   8.010,83 €        
- Subvenció PUOSC (59,72%):   11.880,54     
Total execució contracta: 19.891,37 €   
 
Total subvenció sol·licitada: 430.025,27€ 
Segon.-LLiurar les fitxes sol·licituds aprovades amb tota la documentació corresponent de 
conformitat amb el que s'estableix a l'article 6, del decret  245/2007, de 6 de novembre. 
Tercer.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé i Barril, tan àmpliament com escaigui en 
dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
i execució dels acords esmentats.  
Intervencions: 
El Sr. Marcos felicita a l’equip de govern per la decisió presa i amb tant poc temps. Considera que 
la proposta beneficia a Agramunt i redueix l’aportació que ha de satisfer l’ajuntament per 
inversions de cara l’any vinent.  
El Sr. López exposa que cal tenir en compte la situació econòmica i financera de l’ajuntament, 
però en aquesta proposta s’està renunciant a una obra que és la substitució d’un col·lector per un 
altre, obra que considera important per millorar els problemes que hi ha a la zona del Copiral i al 



llarg del polígon industrial. Manifesta que és fer una primera fase i li preocupa ja que ho considera 
necessari. Diu quer també troba necessari fer la passera del pont romànic i les altres obres que es 
proposen, però no troba correcte deixar de fer el col·lector. Diu que  no ha tingut temps suficient  
per analitzar els  projectes, però en el projecte de pavimentació dels sis carrers de la vila en la 
pàgina 24, hi consta que a més de pavimentar el carrer Ronda Comtes d’Urgell també inclou la 
vorera i per tant considera que hi ha duplicitats entre les projectes. Diu que és necessari 
solucionar el tema dels escocells i  seria convenient de fer un pla del trànsit d’Agramunt amb 
caràcter general on s’incloguin semàfors i  determinar les direccions dels carrers. 
L’Alcalde diu que la primera fase que hi havia prevista en el PUOSC per substituir el col·lector no 
és la que ha establert el Pla director de sanejament com a inicial i prioritària,que és el de la 
rotonda de Tàrrega fins al Riu Sió. Diu que es va reunir amb els redactors del Pla Director i van 
indicar que amb la última actuació de l’ACA s’havia millorat molt el problema i que era necessari 
però no urgent. Diu que l’equip de govern ha valorat millorar al màxim la seguretat ciutadana dels 
vianants i garantir que per les voreres es pugui caminar adequadament i més tenint en compte 
que s’han de pavimentar els carrers. Informa que a més tenint en compte la situació econòmica 
actual l’ajuntament no considerem convenient destinar de fons municipals el 35% del cost de 
l’obra de substitució del col·lector que ascendeix a més de 200.000 €, import que només seria per 
una obra. Informa que pel que fa al tema del projecte de pavimentar és evident que deu seu error 
de transcripció del projecte que inclou la pavimentació de sis carrers perquè aquest projecte 
ascendeix 120.000 € i el projecte d’execució de la vorera ascendeix 110.000 €, per tant si només 
la vorera costa 110.000€ sembla clar que el tema d’executar la vorera no està inclosa en el 
projecte de pavimentar sis carrers. 
El Sr. Vicens exposa que el seu grup està en contra d’aquest canvi d’actuació de les obres del 
PUOSC. Considera que  és important tirar endavant una primera fase de substitució del col·lector  
d’aigües ja que amb aquesta substitució se soluciona un problema greu en el tema de recollida 
d’aigües i un dels serveis bàsics. Diu que ara per ara no pot semblar important però en el cas que 
un dia plogui molt pot arribar a ser un problema greu. Manifesta que el que està clar que aquesta 
obra comporta millorar un servei bàsic però no visible i les propostes d’obres i actuacions  que 
plantegeu  són totes de cara a l’exterior, fent política populista. Considera que es podria fer en 
fase si ara fer una reducció del pressupost i que també la subvenció cobrís un 95% de la inversió. 
Informa que es pot fer en va`ries anualitats i donar cobertura a un problema que des de fa anys 
pateix Agramunt.  
L’Alcalde considera que són maneres diferents d’entendre les coses. Diu que ara aper ara no és 
tant necessari executar una obra amb un pressupost de 576.000 € amb una aportació municipal 
d’uns 200.000€. Diu que amb l’obra que va fer l’ACA es va solucionar molt el problema i que fer 
aquesta obra de substitució també comporta fer dues xarxes separadores, una per les aigües 
residuals i una altra per les aigües pluvials, fet que comporta que totes les construccions i 
edificacions s’hagin d’adaptar i complir també amb la separació. Tanmateix informa que aquest 
equip de govern molt garantir al màxim la seguretat ciutadana i sobre tot la dels vianants. Diu que 
els projectes proposats comportaran arranjar les voreres de carrers per on hi acostuma a passar 
molta gent.  
El Sr. López diu que caldria parlar amb l’ACA sobre la conveniència i necessitat d’executar aquest 
projecte. 
El Sr. Secanell diu que el problema que hi ha al polígon industrial es basa en algun punt en 
concret i és l’enfonsament parcial del col·lector existent. Diu que des dels serveis municipals s’està 
estudiant d’actuar-hi i solucionar-ho. Diu que la situació econòmica no permet fer una aportació 
tant important del 35% del cost del projecte. Manifesta que en l’ajuntament hi ha falta de liquiditat i 
amb aquesta proposta de canvi d’ actuació s’aconsegueix només disposar d’un 5% de fons propis 
de cara a l’any 2012.  
El Sr. Vicens diu que es pot reduir el pressupost de l’obra i fer-ho en fases. 
El Sr. Secanell diu que podem estar molts anys a solucionar  en general el problema. 
El Sr. Llop diu que ara no ha plogut molt i que si plogués molt podríem tenir problemes i sobre tot 
els veïns afectats, ja que cal tenir en compte s’ha crescut molt en la zona que es volia actuar i 



poden tenir problemes de clavegueres. Pregunta si realment s’ha estudiat que es podria fer amb 
un pressupost de 460.000 €, per tant amb una reducció del pressupost i que a l’ajuntament només 
li calgués aportar un 5% total de la inversió. Diu que segurament es podria fer una primera fase i 
valdria la pena començar. 
El Sr. Gómez considera que també són prioritàries i necessàries les obres que es plantegen en la 
proposta d’acord. 
La Sra. Puig diu que és molt important substituir la passera del Riu Sió, ja que cada hivern amb les 
gelades  han de tallar el trànsit. 
El Sr. Vicens considera que el PUOSC està enfocat per solucionar els serveis bàsics, com 
aquests. 
El Sr. Llop exposa que el seu grup no té res en contra de les propostes ni de les obres que es 
plantegen, ja que també creu necessari fer les obres de substitució de la passera del riu Sió, però 
també considera convenient fer un pla general del trànsit i fer una reordenació amb general del 
trànsit rodat. 
L’Alcalde diu que accepta la proposta i estudiaran de fer un pla general del trànsit. 

 
 

6/7.-CANVI D’ACTUACIÓ DINS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA,  
ANUALITAT 2011 I APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT(C. 
TEIXIDORS I RONDA COMTES URGELL) .- Atès que la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya en la sessió de 30 de juny de 2008 va aprovar  la planificació quinquennal del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, 2008-2012 corresponent al programa general i als programes 
específics formulats per l’Administració de la Generalitat, a més dels programes específics proposats 
per les diputacions de Girona i Lleida. 
Atès que aquest ajuntament té inclosa dins de l’anualitat 2011, l’actuació 2011/1052 d’adequació de 
la zona comercial del casc antic de la vila, amb un pressupost de 382.205,72 € d’execució i 
100.00,00 € de subvenció. 
Atès que qualsevol canvi de destinació de les actuacions incloses a l’anualitat 2011 s’han de 
sol·licitar abans del dia 29 d’octubre de 2011 que correspon al termini per contractar l’actuació 
inicialment inclosa al pla. 
Atès que aquest ajuntament té concedida una subvenció de l’Institut Català de l’Energia per a duu a 
terme l’actuació d’adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent i de 
façanes d’edificis(c. Texidors i Ronda Comtes d’Urgell) i que és urgent la seva execució. 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: d’implantació de tecnologies eficients  en 
les instal·lacions d’enllumenat públic del sector 03 del Municipi d’Agramunt (C. teixidors i Ronda 
Comtes d’Urgell) redactat per l’enginyer Xavier Arquès Grau, obra que de conformitat amb l’art.106 
de la LCSP és un projecte d’obres de conservació i manteniment 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que és competència de l’alcaldia de conformitat amb la disposició addicional disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP) si l’import del projecte no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
de l’ajuntament ni els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no 
sigui superior a 4 anys, i sempre i quant estigui previst en el pressupost i  que en aquest cas no 
està inclòs en el pressupost. 
 



Tenint en compte l’exposat,  a proposta de l’alcalde president, l’Ajuntament Ple, per vuit vots a favor, 
sis dels regidors d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor del grup municipal 
del PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, el Sr. Vicens, la 
Sra. Vall i el Sr. Lluch, acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar un canvi d’actuació núm. 2011/1052 d’adequació de la zona comercial del casc 
antic de la vila, amb un pressupost de 382.205,72 € d’execució i 100.00,00 € de subvenció per l’obra 
: “ d’implantació de tecnologies eficients  en les instal·lacions d’enllumenat públic del sector 03 del 
Municipi d’Agramunt (C. teixidors i Ronda Comtes d’Urgell)”. 
Segon.-LLiurar les fitxes sol·licituds aprovades amb tota la documentació corresponent de 
conformitat amb el que s'estableix a l'article 6, del decret  245/2007, de 6 de novembre. 
Tercer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades: “ d’implantació de tecnologies 
eficients  en les instal·lacions d’enllumenat públic del sector 03 del Municipi d’Agramunt (C. teixidors i 
Ronda Comtes d’Urgell) “) redactat per l’enginyer Xavier Arquès Grau  amb un pressupost 
d’execució per contracte (PEC) de CENT CINQUANTA-QUATRE MIL (154.000,00 €). 

Quart.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 

Cinquè.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé i Barril, tan àmpliament com escaigui en dret, 
per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat i 
execució dels acords esmentats.  
Intervencions: 
El Sr. Llop diu que el seu grup no estan d’acord amb aquest canvi d’actuació com ja han 
manifestat en la comissió informativa permanent.  
L’Alcalde diu que hi ha molts motius per no poder fer aquesta obra d’urbanització del nucli antic de 
la vila inclosa en el FEDER. Diu que aquesta obra ha d’estar executada i pagada el dia 31 de 
desembre de 2012. Diu que segons versions totes de paraula de tècnics de governació es 
permetrà que estigui pagat a 31 de desembre de 2012 el 70% del total del projecte. Informa que el  
el termini pel licitar l’obra és d’uns 3 mesos, i tenint en compte la data que ells van prendre 
possessió s’anirien a finals d’octubre per començar-la, el que hagués comportat que aquesta obra 
d’urbanització del nucli antic de la vila s’hagués d’executar i pagar amb un termini màxim de 2 
mesos. Diu que en cas de sortir algun problema al llarg de l’actuació haguessin pogut perdre la 
subvenció. Informa que s’hagués pogut licitar abans. També diu que es requereix un projecte 
arqueològic que no està fet i per l’últim ens trobem amb greus problemes de finançament, ja que 
abans del 31 de desembre l’ajuntament ha de disposar del 70% de la inversió, aproximadament 
uns 320.000,00€ per poder pagar al contractista. Informa que per aquest any 2011 l’ajuntament 
d’Agramunt no pot demanar crèdit i que el crèdit de 120.000 € previst en el pressupost per fer 
aquesta inversió de 120.000 € s’ha gastat. Diu que en el pressupost de 2011 hi consta una partida 
d’ingrés d’IVA que no sabem si ho cobrarem o no i una aportació de CASSA, quant en aquests 
moments estem en negociacions per finançar part de les obres de l’ajuntament i de la plaça del 
Clos.  Diu que en aquests moments s’està cobrant l’IVA de la gestió i per tant  és correcta i 
positiva la decisió de convertir el patronat d’esports  en una entitat pública empresarial. Així mateix 



diu que ara a més s’ha de procedir a la devolució dels ingressos dels tributs de l’estat i aquest 
import s’ha de computar a nivell comptable com a deute, el que dificulta més a nivell econòmic i 
financer la nostra situació. Diu que a com alcalde no pot fer pactes econòmics amb empreses 
abans de ser adjudicatàries de l’obra, ja que això podria ser delictiu. Informa que el procés de 
contractació ha de ser obert i públic. Diu que demana que es rectifiquin les notícies publicades a la 
premsa, i per tant corresponsabilitat de govern, en aquest tema. Informa que des del govern de la 
Generalitat se’l va convidar a una reunió amb els ajuntament que estan més endeutats de 
Catalunya i per tant entre els que ens trobàvem per demanar austeritat i reajustos al màxim i van 
dir que cal vigilar amb les subvencions i evitar al màxim fer obres que no es puguin assumir.     
El Sr. Llop diu que si hi ha problemes en l’execució de l’obra i es justificat no hi ha d’haver 
problemes per la subvenció. Diu que al seu moment no es va traure a licitació perquè es van 
adjudicar  les obres de rehabilitació de l’ajuntament i l’ampliació de  la Llar d’infants. Diu que es va 
considera que  hi havia massa obres en execució en aquells moments i per tant es va considerar 
ser prudent. Informa que per un altre costat el tema de l’IVA diu que els assessors han manifestat 
que fins ara Hisenda ho retornat i que si s’ha deixat pendent és perquè encara hi ha possibilitats 
del seu cobrament. Informa que s’han rectificat les notícies donades a Ràdio Sió.   
  
 
7/7- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CIRCUMVAL·LACIÓ A 
ALMENARA ALTA.- 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: ““Urbanització del carrer de Circumval·lació 
a Almenara Alta”” redactat per l’arquitecte el Sr. David Blanco  i Casadesús, obra que de conformitat 
amb l’art.106, c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de conservació i manteniment. 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze 
membres presents dels tretze que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades: “Urbanització del carrer de 
Circumval·lació a Almenara Alta”” redactat per l’arquitecte el Sr. David Blanco i Casadesús amb un 
pressupost d’execució per contracte (PEC) de SEIXANTA MIL QUARANTA-UN EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS (60.041,14€). 

Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 

Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 



corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
8/7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VORERA SUD DE LA RONDA 
COMTES D’URGELL.- 
Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: “Adequació de la vorera sud de la Ronda 
Comtes d’Urgell”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau, obra que de conformitat amb 
l’art.106, c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de  
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per  vuit vots a favor, sis dels 
regidors d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor del grup municipal del PSC i 
quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, el Sr. Vicens, la Sra. Vall i 
el Sr. Lluch, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades “”Adequació de la vorera sud de la 
Ronda Comtes d’Urgell”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost 
d’execució per contracte (PEC) de CENT DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(102.211,90€). 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
9/7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER DE LA 
CAPELLA.- 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: ““Adequació de les voreres del carrer de la 
Capella”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau, obra que de conformitat amb l’art.106, 
c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de conservació i manteniment. 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 



s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per vuit vots a favor, sis dels 
regidors d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor del grup municipal del PSC i 
quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, el Sr. Vicens, la Sra. Vall i 
el Sr. Lluch, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades “”Adequació de les voreres del carrer 
de la Capella”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost d’execució 
per contracte (PEC) de NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS (95.947,15€). 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
10/7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL URBANA DE LA VILA 
D’AGRAMUNT-FASE 1.- 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: ““Millora integral urbana de la vila 
d’Agramunt- Fase 1”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau, obra que de conformitat 
amb l’art.106, c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de conservació i manteniment. 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per vuit vots a favor, sis dels 
regidors d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor del grup municipal del PSC i 



quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, el Sr. Vicens, la Sra. Vall i 
el Sr. Lluch, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades ““Millora integral urbana de la vila 
d’Agramunt- Fase 1””  redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost 
d’execució per contracte (PEC) de  DINOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN UEROS AMB 
TRENTA-SET CÈNTIMS (19.891,37€). 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
11/7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA E.D.A.R. COMPACTA AL NUCLI 
DE LA DONZELL D’URGELL.- 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: ““Instal·lació d’una E.D.A.R compacta al 
nucli de La Donzell d’Urgell”” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau, obra que de 
conformitat amb l’art.106, c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de conservació i 
manteniment. 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat, a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze 
membres presents dels tretze que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades ““Instal·lació d’una E.D.A.R. 
compacta al nucli de La Donzell d’Urgell””  redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb 
un pressupost d’execució per contracte (PEC) de  SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS (63.352,46€). 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 



corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
12/7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PASSERA SOBRE EL RIU SIÓ.- 
 Vist el projecte tècnic referent a les obres denominades: ““Substitució de passera sobre el riu Sió”” 
redactat per l’arquitecte la Sra. Anna Serra Valls, amb núm. de col·legiat de 32.511-2, obra que de 
conformitat amb l’art.106, c) de la LCSP és un projecte d’obres ordinàries de conservació i 
manteniment. 
Atès el que estableixen l’ Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, els articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), l’ article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), els articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
Atès que s’ha emès per part de secretària i intervenció un informe sobre la tramitació de 
l’aprovació del projecte, el qual consta a l’expedient. 
Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la planificació per al PUOSC 2012 amb la 
corresponent autorització per duu a terme les obres l’any 2012. 
Atès que és competència del Ple de conformitat amb la disposició addicional disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
Tenint en compte l’exposat, a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament Ple, per  vuit vots a favor, sis dels 
regidors del grup municipal  d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un del regidor del grup 
municipal del PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, el Sr. 
Vicens, la Sra. Vall i el Sr. Lluch, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres denominades ““Substitució de passera sobre el riu 
Sió””  redactat per l’arquitecte la Sra. Anna Serra Valls amb un pressupost d’execució per 
contracte (PEC) de  DOS-CENTS QUARANTA-UNA MIL NOU CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS ( 241.993,31 €E). 

Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 
235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu 
cas, presentar les reclamacions o al·legacions que estimin adients. 

Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de la 
corporació, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
MOCIONS:  
MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat dos mesos 
de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui llengua 
vehicular a l'escola, en aplicació de la sentència del desembre  del 2010 del Tribunal Suprem (TS).  



El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del 
Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu 
per equiparar el castellà al català a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma 
proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema 
d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera «equitativa» respecte del català. 
El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua 
vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la 
Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la 
nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el 
castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la 
mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i 
qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre 
[d’ensenyament] siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de la sentència. 
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha 
estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de 
les persones nouvingudes.  
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la 
comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és una de les menys 
protegides de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de 
parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat, amb un seguit de lleis que 
imposen la llengua castellana. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de 
minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la immersió 
lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió 
social. 
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava oficialment la 
llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a Catalunya ha estat 
emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però 
que ha comportat un coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del 
context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana. 
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la llengua 
castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús escolar 
vehicular. 
Per tot això, Per tot això, l’Ajuntament ple per onze vots a favor, sis regidors del Grup Municipal 
d'Acord d’Esquerra, quatre regidors del Grup municipal de CiU i un del regidor del grup municipal 
del PSC a l’Ajuntament d’Agramunt i un vot en contra del regidor del grup municipal del 
PP,acorden: 
els sis regidors del Grup Municipal d'Acord d’Esquerra, els quatre regidors del Grup municipal de 
CiU i el regidor del grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Agramunt i un vot en contra del 
regidor del grup municipal del PP,acorden: 

1. Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya en els accions que emprengui per 
defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya. 

2.  Manifestar la disconformitat a la sentència de TSJC i del TS, conseqüència de la retallada 
del Tribunal Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut que signifiquen un nou atac directe al 



nostre país, de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística als centres 
educatius. 

3. Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el 
compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió. 

4.  Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la 
Llei d’educació de Catalunya. 

5. Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de 
no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el 
Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests 
professionals i docents. 

6.  Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil catalana a 
mobilitzar-se contra aquesta decisió. 

7. Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

Intervencions: 
El Sr. Gómez manifesta que no està d’acord amb aquesta moció ja que no s’ha tingut en compte la 
proposta que va exposar en les negociacions que havien mantingut amb l’equip de govern amb 
anterioritat a la sessió plenària. 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic com és 
l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que el volem equitatiu, 
amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi 
el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.   
 
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un creixement 
progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal tenir molt present el 
nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres comunitats i també 
els desplaçats de la Unió Europea. 
 
Creiem que el sistema permet un marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que 
aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals i usuaris o sense 
la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta racionalització 
passa essencialment per escoltar els professionals. D’aquí que Esquerra Republicana de 
Catalunya presentés i, posteriorment, s’aprovés, una moció en el Parlament de Catalunya 
demanant promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut.  
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya s’han pres decisions importants que han afectat al servei sanitari del qual disposàvem 
fins ara, com, per exemple, el tancament de molts Centres d’Atenció Primària en horari nocturn (es 
calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a 
emprendre mesures que comporten un augment de les llistes d’espera.  
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques 
de l’actual sistema. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos 
necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i 
excloent.     
 



És per tots aquests motius que l’Ajuntament Ple per vuit vots a favor, sis dels regidors del grup 
municipal d’Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP, i un del regidor del grup municipal del 
PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, acorden: 

 
1. Manifestar la nostra preocupació amb les decisions que s’han pres des del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari 

públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la 
ciutadania.  

 
3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i 

diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades 
noves fites en l’àmbit sanitari.  

 
4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en col·laboració amb la 

resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels quals a 
dia d’avui es beneficien tots els vilatans del municipi. 

 
5. Revisar les retallades amb els quals es veu afectat el municipi i que es concreten en 

l’eliminació del servei d’ambulàncies presencial durant el torn de dia i la modificació 
d’horari d’atenció del CAP reduint-se en una hora. 

 
6. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
Precs:  
El Sr. Marcos pregunta si s’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar en algunes dependències 
municipals fibriladors. 
La Sra. Fernández diu que a nivell municipal no n’hi ha d’instal·lats.  
La Sra. Vall diu que al seu moment es va estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne al camp de futbol i al 
pavelló. Esportiu.  
El Sr. Llop diu que la Creu Roja en té un.  
El Sr. Lluch pregunta si l’antiguitat de l’alcalde com a funcionari d’ensenyament s’ha inclós dins del 
sou com Alcalde, i qui paga la seguretat social, i pregunta si un regidor o l’alcalde amb dedicació 
pot cobrar plens i comissions.  
L’Alcalde diu que ell paga la quota a MUFACE i l’ajuntament paga la part que li correspon. Diu que 
si s’estableix dedicació ja sigui parcial o exclusiva no podem cobrar assistències a sessions. 
El Sr. Vicens diu que la majoria de la cotització per la seva nòmina la paga l’ajuntament.   
El Sr. Lluch diu que heu escrit que l’alcalde i els regidors amb dedicació  han renunciat a cobrar 
sessions i que és diferent manifestar que han renunciat que dir que no poden cobrar. 
L’Alcalde diu que ho tindrà en compte. 
El Sr. López considera que és un augment molt important ja que l’ajuntament paga la seguretat 
social. Diu que cal millorar les relacions i les comunicacions i més tenint en compte que tenim una 
regidora amb dedicació exclusiva que s’encarrega de les comunicacions. Diu que es donen  
informacions que no responen a la realitat.   
El Sr. Secanell diu que cada persona diu les coses a la seva manera i tots partim a vegades de 
petites informacions que es poden interpretar de maneres diferents.  
El Sr. Llop diu que quant la informació prové de l’equip de govern ha de ser veraç i correcta. Per 
un altre costat pregunta si s’ha valorat a nivell econòmic el que suposa per a l’escola de música la 
reducció de l’aportació de la Generalitat de Catalunya.  



La Sra. Cases diu que ara per ara no s’ha valorat, però s’han adoptat mesures d’estalvi com reduir 
hores del professorat i fer classes col·lectives que sembla que està donat resultats. Diu que no hi 
hagut variació important respecte als alumnes de l’any passat, comparant les altes i baixes. 
El Sr. Lopez demana que des de l’equip de govern es faci alguna cosa per solucionar el problema 
de la propaganda que es penja a les façanes.   
El Sr. Gómez considera que s’ha de fer un debat i un estudi important de les ordenances de 
convivència cívica.  
L’Alcalde diu que està d’acord i que ho està estudiant. 
El Sr. Llop exposa que l’obra de l’enllumenat de la Fase C s’ha adjudicat a una empresa de fora 
perquè efectivament les condicions eren molt millor, però manifesta que com és que es va obrir a 
empreses de fora . 
L’Alcalde diu que hi havia dues opcions, només als d’Agramunt o també a empreses de fora i es 
va decidir obrir-ho només a tres empreses de fora i enviar-ho a tots els d’Agramunt. Diu que ha 
estat un toc d’alerta pels electricistes d’Agramunt, que se’ls va oferir a tots aquesta obra. que 
també Isolux va manifestar en la seva oferta per l’obra de la Llar d’infants que contractaria 
empresaris de la vila i al final no ho ha fet. 
El Sr. Llop considera que han valorat les condicions i l’empresa de fora era la més avantatjosa, 
però les d’Agramunt són empreses més petites amb menys recursos. 
El Sr. Secanell diu que hi ha un estalvi d’un 30%. 
.  
TANCAMENT.- I essent les vint-i-tres hores hores i quinze 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. 
 
 
 


