
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJU NTAMENT PLE EN DATA TRES DE FEBRER 
DE DOS MIL ONZE 
 
ACTA Núm. 1/11. 
 
A Agramunt, tres de febrer de dos mil onze. Essent les vint hores i trenta minuts 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 ordinària de primera convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el regidor el 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. 
 
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat fins avui, en virtut del que 
es disposa en el decret de l’Alcaldia núm.21/11 de data 25 de gener de 2011, que es dóna, íntegrament , per 
reproduït i en compliment del qual s’ha variat el dia de la sessió plenària ordinària del passat mes de gener que per 
acord del ple de la Corporació de dotze de juliol de dos mil set havia de tenir lloc l’últim dijous dels  mesos de gener, 
març, maig, juliol, setembre i 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.7/10 
2.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2011 
3.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 2010 
4.-RESOLUCIONS, PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
- MOCIÓ PER TAL DE SOL·LICITAR AL GOVERN DE L’ESTAT UNES DETERMINADES CONDICIONS EN EL 
TRACTAMENT DE L’IVA DELS ENS LOCALS 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm.8/10-  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, l’Acta de la qual és aprovada per unanimitat. Així mateix,ha estat exposada al 
tauler d’anuncis de la corporació. 
 
2/1.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2011 I PERÍODE S DE COBRAMENT 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, l’Ajuntament Ple per unanimitat dels dotze membres 
presents dels tretze que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes i impostos municipals corresponents a l'exercici de l’any 2011, que a 
continuació es relacionen: 
03         - Recollida d’escombraries. 
06         - Clavegueram. 
12         - Cementiri Municipal (nínxols i panteons). 
17 - Guals. 
Segon.- Fixar el període comprès entre els dies 15 de març de l’any 2011 i el 16 de maig de l’any 2011, ambdós 
inclosos, per a la cobrança de la taxa de guals corresponents a l'exercici econòmic de l’any 2011, en període voluntari, 
fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a partir del dia 17 de maig de l’any 
2011 i amb recàrrec del 20 % + interessos de demora, a partir de la notificació de la providència de constrenyiment i 
inici del procediment executiu. 
Tercer.- Fixar el període comprès entre els dies 12 de setembre de l’any 2011 i el 14 de novembre de l’any 2011, 
ambdós inclosos, per a la cobrança de les taxes de la recollida d’escombraries, clavegueram i cementiri municipal 
(nínxols i panteons) corresponents a l'exercici econòmic de l’any 2011, en període voluntari, fixant-se el període de 
constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a partir del dia 15 de novembre de l’any 2011 i amb 
recàrrec del 20 % + interessos de demora, a partir de la notificació de la providència de constrenyiment i inici del 
procediment executiu. 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província d’acord amb l’establert als articles 102.3 de la Llei 
General Tributària i 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a efectes d'examen i 
reclamacions. 



 
3/1.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 2010 
Essent preceptiva la rectificació anual de l'Inventari de Béns i Drets Municipals que reflecteix les alteracions, per 
altes o baixes, produïdes durant el darrer exercici econòmic, es dóna compte de l'expedient confeccionat al 
respecte. 
De conformitat amb l'article 34 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de 
juny i els articles 103 i 105 del Reglament de patrimoni de les entitats locals, aprovat per Decret 338/1988 de 17 
d'octubre,  a proposta del regidor de Patrimoni, El Sr. Antoni Farré i Riba, i 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: 
Primer.- Aprovar la rectificació anual de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida al 31 de desembre de 
2010, sense perjudici de les alteracions que s'hagin d’introduir en el mateix com a conseqüència de l'actualització de 
valoracions, segons el resum següent 
ALTES I BAIXES DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS MUNICIPALS DES DEL 1 DE GENER DE 2010 FINS AL 31 DE 
DESEMBRE DE 2010 
EPÍGRAF 1r. Béns Immobles. 
Altes  (valor): ................. 330.728,07 € 
Baixes (valor):................0,00€          
TOTAL  .........................  330.728,07  €          
EPÍGRAF 3r. Mobles històrics i artístics 
Altes  (valor): ..................0,00 €       
Baixes (valor): ................0,00 €             
TOTAL.............................0,00 €      
EPÍGRAF 5r. Vehicles. 
Altes  (valor): ..................5.220,00 €       
Baixes (valor): ................200,00 €             
TOTAL.............................5020,00 €      
EPÍGRAF 7è. Mobles no compresos en apartats anteriors 
Altes  (valor): ................ 83.423,79 €         
Baixes (valor): ..............   0,00€        
TOTAL  .......................   83.423,79 €        
EPÍGRAF 9è. Drets de propietat immaterial 
Altes  (valor): ................ 44.067,10 €         
Baixes (valor): ..............   0,00€        
TOTAL  .......................  44.067,10 €        
Essent preceptiva la rectificació anual   
Altes (valor):...................463.438,96 € 
Baixes (valor): ..............  200,00 €         
TOTAL  .......................   463.438,96€        
 
Intervencions: 
El Sr. Muixí pregunta per l’adquisició de la màquina elevadora, sobre la seva funcionalitat i quin tipus de màquina és. 
El Sr. Farré informa que és una màquina que té una plataforma elevada. Diu que s’utilitza per podar, per penjar 
cartells i pancartes etc i que compleix la normativa. 
   
RESOLUCIONS, PRECS PREGUNTES I MOCIONS.  
“” MOCIÓ  
RATIFICAR  LA MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- 
 
S’ha remès l’acord que va aprovar la Diputació de Lleida on entre d’altres acorda instar al Govern de l’Estat a crear 
un Fons Especial de Finançament anual dotat amb la quantitat recaptada per l’Estat en concepte d’IVA generat per 
part dels Ens Locals procedent del finançament de bens i serveis públics bàsics i de primera necessitat, permetent 
que aquestes quantitats puguin ser destinades tant a la despesa corrent com a la despesa financera dels Ens 
Locals. 
Atès que es considera convenient procedir a la ratificació de la moció, l’Ajuntament Ple per unanimitat dels dotze 
membres presents dels tretze que legalment el componen acorda: 
Primer.- Ratificar els acords aprovats per la Diputació de Lleida  que s’adjunten com annex i adherir-se a 
l’esmentada petició. 
Segon.- Trametre aquest acord a l’Excma. Diputació de Lleida.   
“” Moció de la Diputació de Lleida per sol·licitar al govern de l’Estat unes determinades condicions en e l 
tractament de l’IVA dels ens locals. 
Davant la greu situació de ciris econòmica general que està patint el país i que també han de suportar la majoria 
d’ajuntaments, amb el nivell d’endeutament elevat, tal com ja han reconegut en reiterades ocasions els 
representants de les associacions de municipis, tant de l’ACM coma FMC,  
 



Atès que l’ajuntament és considerat com a un consumidor final, i per tant no es pot deduir l’IVA, tant dels serveis, 
com dels productes i obres que contracta sota criteri genèric de “servei públic”, caldria doncs, intentar modificar 
l’estructura de càrregues que soporten els ajuntaments,  
 
Els municipis pateixen la manca d’un model de finançament local que doni una bona resposta a les competències i 
els serveis que actualment estan prestant. Un gran percentatge de les despeses en serveis als ciutadans que 
executen els governs locals, té a veure amb competències que correspondria exercir a d’altres administracions 
públiques. 
 
És per això, i d’acord amb l’esperit d’institució tutelant del món municipal lleidatà que té la Diputació de Lleida, que   
ACORDA: 
Primer.-  La Diputació de Lleida insta al Govern de l’Estat a considerar com a bens i serveis bàsics o de primera 
necessitat tots aquells que adquireixen i presten els Ens Locals en l’exercici de les competències que els hi atorga la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i la Llei 6/1987, de 4 d’abril de l’Organització Comarcal de Catalunya. Com a bens i serveis 
bàsics o de primera necessitat els hi seria, doncs, d’aplicació un Impost sobre el Valor Afegit reduït del 8 per cent o 
súper reduït del 4 per cent, en funció de la naturalesa del bé o del servei. 
 
Segon.-  La Diputació de Lleida, una vegada més, reivindica un finançament just i suficient per a les hisendes locals 
que permeti mantenir el nivell i qualitat dels serveis que presten els Ens Locals en benefici dels ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Tercer.-  Mentre no sigui efectiu aquest finançament just i suficient, la Diputació insta al Govern de l’Estat a crear un 
Fons Especial de Finançament anual dotat amb la quantitat recaptada per l’Estat en concepte d’IVA generat per part 
dels Ens Locals procedent del finançament de bens i serveis públics bàsics i de primera necessitat, permetent que 
aquestes quantitats puguin ser destinades tant a la despesa corrent com a la despesa financera dels Ens Locals. 
 
Quart.-  La Diputació de Lleida comunicarà aquest acord, per tal que en tinguin coneixement, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat, als ajuntaments de la demarcació de Lleida, a l’Associació de Municipis de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federación Espanyola de Municipios i Provincias.” 
 
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 1 de desembre de 2010 fins al dia 31 de desembre de 2010 amb un total de 
36  Decrets, que van des del decret núm.269 fins el núm. 303 de l’any 2010 i des del dia 1 de gener de 2011 fins a la 
data actual amb un total de 29 Decrets que van des del núm.1 fins el núm. 29. 
Targeta aparcament minusvàlid, 2 
Còpies decrets, 1  
Responsabilitat patrimonial, 3 
Intervenció, 13 
Llicències ambientals, 17 
Caducitat baixa Padró, 1 
Tramitació sòl no urbanitzable,4 
Llicències d’obres,12 
Llicència primera ocupació, 4 
Llicència ocupació via pública, 4 
Canvi ple Municipal,1  
 
PREGUNTES:  
La Sra. Verni pregunta en relació amb el Pla Local de Joventut, com es troba la seva execució, si s’ha portat a terme 
la bossa d’habitatge i la borsa de treball que estava inclosa en aquest pla com a objectius a realitzar, i si funciona 
correctament. 
El Sr. Llop exposa que es va intentar de celebrar diverses reunions amb el jovent i es va oferir la possibilitat de fer 
un assessorament als joves sobre els estudis, subvencions i  la possibilitat de crear una borsa d’habitatge. Informa 
que es va contractar una persona que estava disponible per atendre les consultes sobre els diferents temes dues 
tardes i no va venir cap persona a fer consultes.  Diu que també vam oferir la possibilitat d’assessorar a l’hora de 
redactar currículums i no va venir ningú a consultar. Exposa que costa molt la l’assistència i  participació del jovent i 
que el que si va tenir èxit i va funcionar va ser el consell d’Alcaldes amb alumnes de 6è i de 3r. d’ESO. Diu que 
aquest any els de 3r. ESO no col·laboraran i ho faran només els alumnes de 6è.    
La Sra. Verni manifesta que hi ha una pagina web d’Esports i joventut que es va fer l’anterior legislatura i en aquests 
moments es troba desfasada pel que fa la informació i pot ser caldria renovar el seu contingut. 
El Sr. Llop manifesta que en aquests moments no funciona aquesta pàgina web i que s’està treballant en el portal 
d’entitats que depèn de la pàgina web de l’ajuntament. Manifesta que ara per en aquest portal hi ha la biblioteca, 
esports i el teatre el casal i la idea és que es vagi obrint a totes les entitats. Diu que aquest portal l’estan portant a 
terme des de la Diputació de Lleida gratuïta  i l’ajuntament d’Agramunt s’hi ha adherit. Informa que estem treballant i 
en un principi ja s’ha parlat amb les entitats i llavors les altres pàgines webs les donarem de baixa.  



El Sr. Solé pregunta per la titulació d’aquesta persona i si era tècnica en joventut. Pregunta la tasca que va realitzar 
durant aquests 6 mesos. 
El Sr. Llop manifesta que va preparar documentació per informar als instituts de temes relacionats amb joventut, va 
mantenir contacte i difusió en relació amb l’execució del pla local de joventut 
 
TANCAMENT .- I essent les vint hores i cinquanta-cinc 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. 
 
 


