
ACTA Núm.  11/05. 
 
A Agramunt, el dia onze de juny de dos mil onze..  
 
Essent les dotze hores es reuneixen a la sala  teatre   del casal agramuntí amb motiu de les obres de 
l’Ajuntament, sense convocatòria prèvia, els candidats proclamats electes per la Junta Electoral de 
Zona de Balaguer, els senyors següents:.  
BERNAT SOLÉ BARRIL ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
XAVIER SECANELL CASTELLÀ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal ) 
FÀTIMA PUIG CASTELLÀ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
MONTSERRAT CANES NIUBÓ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
MERCÈ CASES FARRÉ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
FRANCESC XAVIER GENÉ BOSCH (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
SÍLVIA FERNÁNDEZ TARRAGONA ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
DOMÈNEC LLOP SOLÀ (Convergència i Unió) 
RAMON VICENS GUIXÈ( Convergència i Unió) 
MARIA DOLORS VALLS DURAN( Convergència i Unió) 
JORDI LLUCH CODINA (  Convergència i Unió) 
MARCOS GÓMEZ BARBERO ( Partit Popular) 
EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ Independent  (Partit dels socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal ) 
Actua la secretària de la corporació, la Sra. Sara Miñarro i Gómez. 
L'objecte de la sessió és constituir el nou Ajuntament i elegir l'alcalde, conforme el que s'estableix als 
articles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general i concordants 
del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret núm. 2568/1986 de 28 de novembre. 
 
1.- Constitució de la Mesa d’Edat  
Previ el lliurament de les credencials respectives a la secretària de la corporació i comprovat per 
aquesta l'existència del quòrum legal de la majoria absoluta per al desenvolupament de la sessió, en 
haver concorregut la totalitat dels tretze regidors/es que han de compondre la corporació municipal, 
es forma la Mesa d'edat integrada pels electes de major i menor edat presents a l'acte, 
respectivament el Sr. Eduardo López Rodríguez, el qual la presideix, i la Sra. Montserrat Canes 
Niubó, essent secretària de la Mesa, la secretària de la corporació, la Sra. Sara Miñarro i Gómez. 
El Sr. president de la Mesa declara oberta la sessió de constitució del nou Ajuntament i disposa que 
la senyora secretària llegeixi els preceptes legals que siguin d'aplicació, citant-se, a quins efectes, els 
articles 195, 196 i 108.8 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general. Per part 
del President de la Mesa d’Edat es pregunta als regidors i regidores si estan afectats per alguna de 
les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els 
articles 177 i 178 de la Llei orgànica del règim electoral general i l’altra legislació concordant, no 
trobant-se cap d’ells afectat.     
 
2.-- Comprovació de credencials de regidors i regidores electes. 
Acabada la lectura, la Mesa d’edat comprova les credencials presentades i, acreditada la personalitat 
dels electes per les certificacions lliurades per la Junta Electoral de Zona, aquests prenen possessió.  
 
3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació. 
La secretaria  nomena per ordre  els membres de la corporació perquè de conformitat amb el Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fòrmula per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec. 
Els regidors i regidores, preguntats per ordre segons la certificació lliurada per la Junta electoral de 
Zona  responen que SI prometen exercir fidelment el càrrec de regidors/es de l'Ajuntament 
d'Agramunt, servir els interessos del municipi amb lleialtat al rei i al president de la Generalitat de 



Catalunya i complir i fer complir les lleis d'acord amb el que disposen la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia. 
El Sr. Bernat Solé i Barril, el Sr. Xavier Secanell i Castellà, la Sra. Fàtima Puig i Castellà, la Sra. 
Montserrat Canes i Niubó, la Sra. Mercé Cases i Farré, el Sr. Francesc Xavier Gené i Bosch, i la Sra. 
Sílvia Fernández i Tarragona, manifesten en la presa de possessió, la seva promesa per imperatiu 
legal. 
El president de la Mesa d'edat, realitzades les operacions anteriors, declara constituïda la corporació 
municipal d'Agramunt, que queda composta pels regidors/es següents: 
Noms i Cognoms                         Candidatura 
BERNAT SOLÉ BARRIL ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
XAVIER SECANELL CASTELLÀ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal ) 
FÀTIMA PUIG CASTELLÀ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
MONTSERRAT CANES NIUBÓ (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
MERCÈ CASES FARRÉ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
FRANCESC XAVIER GENÉ BOSCH (Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
SÍLVIA FERNÁNDEZ TARRAGONA ( Acord d’Esquerra – Acord Municipal) 
DOMÈNEC LLOP SOLÀ (Convergència i Unió) 
RAMON VICENS GUIXÈ( Convergència i Unió) 
MARIA DOLORS VALLS DURAN( Convergència i Unió) 
JORDI LLUCH CODINA (  Convergència i Unió) 
MARCOS GÓMEZ BARBERO ( Partit Popular) 
EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ Independent  (Partit dels socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal ) 
 
4.- Elecció de l’alcalde.- 
Tot seguit, el senyor president de la Mesa anuncia que es procedirà a l'elecció de l'alcalde i manifesta 
que, conforme amb el que s'estableix a l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del 
règim electoral general, poden ser candidats a alcalde tots el regidors proclamats electes que 
encapçalin les corresponents llistes, i que són: 
Sr. Bernat Solé Barril per la llista electoral d’Acord d’Esquerra-Acord Municipal  
Sr. Domènec LLop i Solà per la llista electoral de Convergència i Unió 
Sr. Marcos Gómez Barbero per la llista electoral del partit popular      
Sr. Eduardo López Rodriguez per la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya  
 
El senyor president de la Mesa pregunta als senyors regidors que encapçalen les llistes indicades si 
algun d'ells manifesta expressa renúncia a ser candidat a alcalde, i el Sr. Eduardo López Rodríguez 
manifesta expressa renuncia a participar en l’elecció a l’alcaldia, amb la qual cosa seran candidats a 
alcalde els tres regidors esmentats anteriorment. 
Es procedeix seguidament a l'elecció, efectuant-se aquesta mitjançant papereta secreta introduïda 
en un sobre i dipositada en una urna. Finalitzada la votació s'efectua el recompte de vots que dóna el 
resultat següent: 
Vots emesos:  ......  tretze  (13) 
Vots en blanc:.......   sis     ( 6) 
Vots nuls:    ..........  zero    (  0) 
Sr. Bernat Solé i Barril,................................... SET    (7) vots 
Essent 13 els regidors electes i presents, i havent obtingut el Sr. Bernat Solé  i Barril la majoria 
absoluta, de conformitat amb el que estableix l'apartat c) de l'article 196 de la Llei 5/1985, és 
proclamat alcalde de l'Excm. Ajuntament d'Agramunt, el SR. BERNAT SOLÉ BARRIL . Seguidament 
pren possessió del càrrec, prometent complir fidelment les obligacions d'alcalde de l'Excm. 
Ajuntament d'Agramunt, servir els interessos del municipi amb lleialtat al rei i al president de la 
Generalitat de Catalunya i complir i fer complir les lleis d'acord amb la Constitució i l'Estatut 
d'autonomia per imperatiu legal. 



Un cop feta la promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde qui dóna la paraula a cada cap 
de llista si desitgen explicar el sentit del seu vot.  

 
Seguidament, el senyor alcalde dóna la paraula als portaveus. 
 
El Sr. Marcos Gómez Barbero dirigeix les següents paraules a tots els presents a l'acte: 
 
“” En el mandat municipal que avui iniciem, amb la constitució del Ple de la Corporació Local, la 
prioritat del Partit Popular és la creació de llocs de treball en el nostre municipi. Dit en altres 
paraules, la prioritat ha de ser sortir de la crisis econòmica sense deixar a ningú enrere. 
Això vol dir que la prioritat en l’ús dels recursos municipals ha de ser tots aquells programes que 
contribueixin a la creació d’ocupació i a fer front a la vessant social de la crisis econòmica. Hem 
d’atendre, amb especial cura, a totes aquelles persones i famílies que més acarnissadament 
estant patint la crisis econòmica. Com dèiem, volem sortir de la crisis econòmica sense deixar a 
ningú enrere.  
Per assolir aquest objectiu és imprescindible que es gestioni amb austeritat les finances 
municipals i, alhora, que practiquem una política fiscal de contenció i rebaixa fiscal. Avui, més que 
mai, es la hora de les prioritats i no dur a terme tota aquella despesa innecessària que no 
contribueixi a l’assoliment de la prioritat que hem definit, que no és altre que la sortida de la crisis 
econòmica. 
Avui més que mai, els governs municipals han d’encertar en les seves prioritats ja que els 
recursos són escassos i, des de l’Ajuntament, tenim l’obligació de garantir els serveis bàsics 
essencials que garanteixin un mínim benestar als nostres veïns. 
La necessitat de sortir de la crisis econòmica; de fer front a la seva vessant social; l’objectiu 
compartit de generar oportunitats i ocupació no poden esdevenir lemes buits de continguts. Totes 
aquestes voluntats s’han de reflectir en el pressupost municipal sobre la base de programes i 
actuacions concretes. 
Des de la visió del Partit Popular, en aquest mandat municipal, entenem que com a municipi hem 
d’abordar els següents projectes: Control de la despesa pública i reducció del deute, Millorar 
l’estat de molt carrers del nostre municipi, ampliació i creació de nous espais infantils, reforçar la 
seguretat ciutadana amb la presència dels mossos, congelació d’impostos i taxes, reactivar el teixit 
industrial, etc. 
El Partit Popular exercirà una oposició constructiva sobre la base dels nostres compromisos amb 
els nostres votants que es recullen en el nostre programa electoral. 
”Exercirem la nostra funció de control i fiscalització de l’acció de l’Alcalde i del Govern Municipal. 
Aquesta és la funció que ens han assignat els ciutadans i l’exercirem amb dedicació i claredat. 
Però, alhora, seguint també les indicacions dels nostres votants i de la resta de ciutadans, tindrem 
una actitud oberta al diàleg i oberta a impulsar aquells projectes que el nostre municipi necessita. 
I també formularem propostes concretes per millorar la gestió municipal i en benefici del nostre 
municipi. Propostes, totes aquelles que ja hem recollit en el nostre programa electoral, i totes 
aquelles altres que siguin necessàries perquè el nostre municipi pugui sortir, quan abans, de la 
crisis econòmica i els nostres veïns puguin recuperar el seu benestar i la qualitat de vida. 
No volem acabar sense felicitar al nou Alcalde. El felicitem per aquesta responsabilitat. Però, 
volem assenyalar que tots els regidors, govern i oposició, tenim un gran repte, un repte amb 
dificultats, davant de nosaltres.  
L’actuació del Partit Popular, en aquest Consistori, durant el mandat, estarà a l’alçada de les 
especials i difícils circumstàncies que hem de desenvolupar la nostra tasca municipal.  
Moltes gràcies.”” 
 
 
El Sr. Eduardo López Rodríguez dirigeix les següents paraules a tots els presents a l'acte:  
“”Sr. Alcalde, regidores i regidors, vilatanes i vilatans: 



Avui amb la proclamació d'un nou alcalde comencem una nova legislatura, producte de la voluntat 
democràtica del poble d'Agramunt. 
La legislatura que donem per finalitzada ha estat condicionada per l'actual situació de crisi, 
afectant de manera important el desenvolupament i l'execució de molts dels plans previstos per 
l'anys 2007 - 2011. 
El grup socialista considera que ha actuat amb el màxim de seny en la seva tasca d'una oposició 
seriosa, responsable i positiva, mantenint l'equilibri necessari, perquè actuant d'altra forma, és a 
dir de forma poc constructiva, aquests anys haurien estat marcats per un ambient de crispació i 
tensions polítiques en el que més perjudicat hauria estat el poble d'Agramunt. 
Però la crisi encara no s'ha acabat, al contrari, segurament durant uns anys més ens obligarà a 
treballar amb el màxim de rigor i d’eficàcia. En aquest sentit, el nou govern que ara comença 
haurà de donar resposta a les promeses realitzades i fer realitat les seves propostes. 
Més allà de les promeses importants de tipus cultural, esportives, d'obres i serveis, entre altres, 
que no poden quedar relegades a un segon terme, hi ha assumptes econòmics de gran 
rellevància que s'han d'enfocar per tal d'impulsar les activitats industrials, del comerç, agrícola i 
ramadera d'Agramunt i el seu entorn. 
Em refereixo a les obres del canal Segarra-Garriga, a la transformació i importància que aquesta 
actuació ha de significar per al nostre territori, que conjuntament amb la potenciació del polígon 
industrial i el pla d'ordenació urbanística municipal "POUM", han de servir per crear les bases per 
al desenvolupament futur de la vila, com tampoc podem oblidar la necessitat de possibilitar l'accés 
dels nostres joves al món laboral a més de facilitar-los alternatives d'oci. 
Hem de continuar amb la transformació del casc antic, preservant i respectant el seu valor històric, 
per a convertir-lo en l'eix vertebrador del comerç dinàmic i modern de la nostra vila. 
Una altra obra de vital importància és la finalització de la 1ra fase del CAP i el començament de la 
segona a fi d'aconseguir l'assistència sanitària de qualitat que el nostre poble necessita. 
Altre projecte emblemàtic que requerirà de la màxima atenció és el relacionat amb  l'Escorxador, 
per al qual disposem d'una aportació per part de la Generalitat per a les obres de la primera fase, 
a executar durant el període 2011-2014. 
Esperem i confiem que vostè, Sr. alcalde, i el seu equip sereu capaços d'encarar aquests 
projectes amb la dedicació i serietat que mereixen, i li vull manifestar la nostra disposició a 
col·laborar i treballar per a aconseguir aquests propòsits. 
La voluntat popular ha decidit que el nostre grup es mantingués en l'oposició, resultats que 
acceptem amb humilitat i respecte. Treballaré amb la màxima responsabilitat, comptant amb el 
suport de tot l'equip que em va acompanyar en la candidatura. 
La nostra actitud i la línia d'actuació serà treballar positivament i buscar sempre el consens entre 
totes les forces pel benestar i futur del nostre poble, però defensarem amb responsabilitat i serietat 
aquelles propostes que considerem siguin contràries als interessos dels vilatans. 
Per part meva, vull manifestar que sempre estaré a disposició de les agramuntines i agramuntins 
per a tot allò que considerin necessari. 
Pel bé del nostre poble li desitjo, Sr. Alcalde, molta sort en la seva gestió.Moltes gràcies.” 
 
El Sr. Domènec Llop i Solà dirigeix les següents paraules a tots els presents a l'acte:  
“”Molt bon dia a tothom senyores i senyors. 
 Fa quatre anys, per primera vegada, prometia el càrrec de regidor. La il·lusió de poder treballar 
pel meu poble com a regidor m’omplia de satisfacció. Exactament igual que avui. 
 Voldria en primer lloc, felicitar ben sincerament , a tots i cadascun dels regidors i regidores que 
avui comencem a treballar per Agramunt. I felicitacions, es clar, al nou alcalde: la més sincera 
enhorabona Bernat, per la teva elecció. 



 Avui començo juntament amb els companys del grup municipal de Convergència i Unió, el 
Ramon, la Dolors i el Jordi una nova etapa en el consistori, amb il·lusió i ganes de treballar per 
Agramunt, fruit de uns resultats electorals que han donat a Acord d’Esquerra una àmplia i suficient 
majoria per governar. 
 Emprenem doncs, un nou viatge, al servei d’Agramunt, amb l’esperança i el desig de satisfer les 
expectatives de tots i cadascun dels nostres veïns. 
 En els darrers quatre anys que he tingut la satisfacció i el goig de formar part de l’equip de govern 
d’ Agramunt, hem deixat moltes coses preparades perquè properament es converteixin en realitat.  
 Vàrem pensar també que l’estabilitat en el sí del govern municipal, en la darrera legislatura, 
malgrat governar en minoria seria ben valorat per la ciutadania. No ha estat així, i ho hem 
d’acceptar i assumir. 
 De la lectura del resultat electoral del dia 22 de maig, es desprèn una voluntat de canvi 
expressada amb la força necessària, per a que el nou equip de govern que liderarà aquest mandat 
els propers quatre anys, pugui exercir la tasca de govern amb plena llibertat d’acció i decisió. 
 És clar, doncs, que en aquest marc no té cap sentit mantenir la nostra candidatura i per tant l’hem 
retirat i hem votat en blanc com un gest de respecte cap al poble d’Agramunt que ha volgut que 
sigui en Bernat Solé i Acord d’Esquerra qui governi el nostre ajuntament. 
 En política, o ets al govern o ets a l’oposició i això ho decideixen els vots. Cal acceptar-ho i 
respectar-ho. 
 Quan es parla de fer oposició sempre apareixen al costat adjectius que volen suavitzar aquest 
terme. Es parla d’oposició constructiva, oposició responsable, etc. 
 Però què és el que es sol oblidar quant s’està a l’oposició política?  
 En primer lloc, precisament, que si som a l’oposició es perquè els ciutadans no ens han volgut al 
govern. En aquest sentit, el nostre grup municipal actuarà assumint que hem perdut les eleccions, 
i en benefici d’una cultura democràtica sòlida, que ha de ser respectuosa amb les minories, però 
sobretot respectuosa també, amb el dret de les majories a governar. 
 A l’hora de governar, cada partit demostra molt o poc, un estil propi. 
 Perquè la feina que es fa des de l’oposició s’assembla tant? 
 Nosaltres tindrem un estil propi de fer oposició. No farem una oposició de manual. Hi ha unes 
línies vermelles que no s’han de traspassar mai i no les traspassarem. Farem el paper que ens 
toca fer, però actuarem amb sentit de poble, amb lleialtat institucional i sobretot sent conseqüents 
amb les circumstàncies. 
 No farem una oposició que nomes s’ocupi d’afeblir el govern legítim i faci difícil el compliment del 
contracte electoral que han contret amb tots els convilatans i que tenen, no tan sols el dret, sinó 
sobretot l’obligació de dur-lo a terme. 
 Nosaltres buscarem, sempre, quin es el nostre espai legítim a l’oposició, i també quins límits ens 
hem d’autoimposar per no trair la funció, que també els nostres convilatans ens han assignat. 
 La política és en democràcia, i als ajuntaments també, un exercici delicat de síntesi, una recerca 
constant d’equilibris entre demandes i necessitats des d’àmbits molt diversos de la nostra societat 
agramuntina, a partir d’uns principis i d’uns programes que l’elector escull. 
 La síntesi és imperativa per qui governa, però ens concerneix també als que serem a l’oposició. 
 Ens corresponsabilitzem de l’herència que hem deixat i no optarem pel camí de l’antipolítica ni pel 
discurs propagandístic i la destrucció improductiva, ni tampoc per l’estil populista i demagògic. 
 Des del lloc que ens han situat els electors, intentarem reconstruir el nostre projecte. Un projecte 
que té bases molt sòlides, refent-lo i repensant-lo amb sentit crític i constructiu, per tornar a 
connectar amb la gent i els sectors que potser, inconscientment, l’activitat institucional ens ha fet 
abandonar. 
Voldria manifestar públicament un agraïment a totes les persones, que son moltes, que tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu m’han ajudat molt, mes del que segurament es pensen, en 
l’exercici  del meu càrrec. Sense el seu inestimable ajut, no hagués estat el mateix. 
No els citaré. Ells i elles ja saben a qui em refereixo. 
Permeteu-me acabar amb unes paraules de record i de reconeixement als regidors que avui 
deixen el seu càrrec. Al fins ara alcalde Sr. Amadeu Padulles, als regidors Srs. Antonio Farré, 



Ramon Muixi, Joan Esteve, Angel Jubete i Ernest Caufape, i a les regidores Sres. Elisabet Vicens, 
Josefina Verni i Tresa Huguet. Per a mi ha estat un plaer haver compartit amb tots ells la darrera 
legislatura i també agrair públicament la seva feina, que des de diferents àmbits ha estat molta i 
molt important i que amb el seu esforç, treball i dedicació han contribuït a fer l’Agramunt que avui 
tenim. 
 Moltes gràcies.”” 
  
 
El Sr. Bernat Solé Barril, l’Alcalde,  dirigeix les següents paraules a tots els presents a l'acte:  
 
“”Benvolguts senyores i senyors regidors. 
Agramuntines i agramuntins. 
En primer lloc, permeteu-me que doni l’enhorabona a tots els qui heu estat escollits regidors i 
regidores de l’Ajuntament d’Agramunt per als propers 4 anys. Espero i desitjo que, entre tots, 
puguem complir amb la responsabilitat que els vilatans ens han atorgat amb el seu vot a les 
eleccions municipals del passat 22 de maig. Tenim tots l’obligació i l’encàrrec de treballar pel bé 
d’Agramunt i pel bé de tots els qui hi vivim i ens l’estimem. 
Voldria donar les gràcies a totes aquelles persones que heu confiat en el projecte que Acord 
d’Esquerra ha presentat per als propers quatre anys i, alhora, agrair a totes aquelles persones que 
han contribuït a la constitució d’aquest nou Ajuntament fent ús del dret democràtic del seu vot. De 
ben segur que tots els qui van lluitar durant tants anys per assolir aquest dret 
democràtic avui ens ho agrairien. 
També vull agrair als companys de llista el fet d’haver confiat en tot moment en la meva persona 
per liderar aquest projecte i per fer-me costat en aquest llarg camí que recorrerem conjuntament i 
que estic convençut que sabrem estar a l’alçada del que Agramunt es mereix.  
Finalment, també vull fer un sincer agraïment a tots els alcaldes i respectius Consistoris que ens 
han precedit. El seu treball, en certa manera, ha fet possible que Agramunt sigui el que és. I 
alhora, els estenc la mà perquè des de l’experiència puguin aportar tot allò que considerin oportú 
pel bé de la nostra vila. Tots els consells seran ben rebuts i considerats. 
Avui he tingut l’honor de ser escollit nou Alcalde d’Agramunt gràcies al vot favorable dels regidors 
del meu grup. Però també m’honora el fet d’haver estat escollit sense cap vot en contra i això ha 
estat possible gràcies a les abstencions dels regidors de Convergència i Unió, del Partit Popular i 
del Partit dels Socialistes de Catalunya. En nom d’Acord d’Esquerra, els agraeixo el gest i espero i 
confio que sigui l’inici d’un nou cicle que prioritzarà el consens en les decisions que calgui prendre. 
Tots som conscients de les dificultats econòmiques del moment i hem de demostrar a la 
ciutadania que som capaços d’arribar a possibles acords amb l’objectiu final de construir un 
Agramunt millor. Jo em comprometo a oferir aquest diàleg i a facilitar a tots els regidors la 
informació necessària 
per tal que això sigui possible. El temps dirà si més endavant trobarem espais per col·laborar i per 
treballar més estretament.  
Assumeixo el càrrec de representar Agramunt amb molt d’orgull i il·lusió i garanteixo diàleg, treball 
i compromís per tal d’aconseguir que els vilatans us sentiu ben atesos i ben representats. Hem de 
fer de l’Ajuntament la casa de tots els agramuntins i en això tots hi tenim la nostra part de 
responsabilitat. 
Els propers quatre anys estaran marcats per la contenció i l’estalvi i caldrà gestionar els recursos 
municipals amb la màxima eficiència. Possiblement, les inversions no seran les que tots voldríem. 
Per aquest motiu, haurem de ser prou hàbils com per escollir aquells projectes que siguin més 
prioritaris. La forma com gestionem els propers anys definirà la manera com Agramunt sortirà 
d’aquesta recessió econòmica i hem d’estar preparats per afrontar el futur amb les màximes 
condicions. Si d’una cosa s’ha caracteritzat Agramunt durant molts anys ha estat la seva capacitat 
de treball col·lectiu. L’ampli teixit associatiu que hem estat capaços de bastir ens aporta un valor 
afegit que cal saber aprofitar. Haurem d’estar al costat de les entitats i de les persones i serà així 



com entre tots farem possible tot el que ens proposem. Serem forts si treballem junts i en la 
mateixa direcció. 
Agramuntins i agramuntines, en nom de tot el grup i de tots els membres de la candidatura, estem 
a la vostra disposició. Esperem la vostra  col·laboració i fer-vos partícips d’aquest projecte que ens 
ha de dur cap a un Agramunt millor. Comptem amb tots vosaltres, amb cadascú de vosaltres. Tal 
com deia Miquel Martí i Pol en el seu poema: 
“El poble és el meu esforç i el vostre esforç, 
És la meva veu i la vostra veu. (...) 
El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu” 
Moltes gràcies a tots per la vostra presència en aquest acte i, per sobre de tot, visca 
Agramunt.”” 
 
 
La senyora secretària informa al consistori que han estat disposats i confeccionats els arquejos 
extraordinaris conforme el que s'estableix a l'article 36.2 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, així com la documentació relativa a l'inventari de béns i drets 
municipals a efectes de comprovació procedent, en compliment dels articles 104 del Decret 336/88 
de 17 d'octubre i 33.2 del RD 1372/86 de 13 de juny. Dita documentació consta diligenciada en 
l'expedient de constitució, donant-ne compte al Ple de l'Ajuntament, la qual és trobada conforme. 
Constituïda la nova corporació i efectuada l'elecció de l'alcalde, es donen per finalitzades les 
actuacions pertinents. Essent les dotze hores i quaranta-cinc minuts, el senyor alcalde ordena 
l'aixecament de la sessió, estenent-se la present Acta que serà transcrita al llibre de les actes de 
l'Ajuntament Ple. En dono fe. 
 


