
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJU NTAMENT PLE EN DATA SET D’ABRIL DE 
DOS MIL ONZE 
 
ACTA Núm. 2/11. 
 
A Agramunt, set d’abril 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. Angel Jubete 
Comenge ( PSC-PM),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. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió, previst als 
articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 97 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 90 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
Oberta la sessió pel senyor president, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts segü ents : 
 
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.1/11 
2/2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2011 
3/2.- DESAFECTACIÓ D’UNA PART DE LA PARCEL·LA 87-88, POLÍGON 505 DEL CADASTRE DE RÚSTICA 
 PER A PROCEDIR A LA SEVA POSTERIOR PERMUTA. 
4/2.-: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER AL FINANÇAMENT DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS  PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DELS CARRERS AV. DELS ESPORTS, C. 
URGELL, C. DE LES PISCINES I C. PASSEIG NOU SEGONS L’AUTO DEL JUTJAT DICTAT EN DATA 12 DE 
JULIOL DE 2010. 
5/2.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ALCALDE LES BORGES BLANQUES 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm.1/11.-  Es fa constar que havent 
remès, amb antelació als senyors/es regidors/es municipals, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. Solé  manifesta que en l’apartat de precs i preguntes en relació amb la pregunta sobre les tasques de la 
tècnica que es va contractar per endegar temes de joventut ell va manifestar “que si el servei d’atenció als joves no 
tenia demanda i no era utilitzat pels joves pot ser hagués calgut replantejar la seva feina al llarg dels sis mesos que 
va estar contractada.”  
La Sra. Cases manifesta que cal referir-se al “Consell d’Infants”, en substitució del Consell d’Alcaldes” com consta 
en l’acta. 
Fetes aquestes observacions l’Acta és aprovada per unanimitat. Així mateix,ha estat exposada al tauler d’anuncis de 
la corporació. 
 
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORAC IÓ PER A L’ANY 2011 
Es dóna compte del projecte de Pressupost Municipal consolidat, corresponent a l'exercici econòmic de l’any 2011, 
que es compon del de l’Ajuntament, de l’Entitat Pública Empresarial” Agramunt Serveis” i Patronat Municipal de la 
Residència Geriàtrica Mas Vell, el qual se sotmet, conjuntament amb les Bases d'Execució del mateix i la plantilla de 
personal, funcionari i laboral, a l'aprovació inicial pel Ple de l'Excm. Ajuntament d'Agramunt. 
A proposta del regidor de finances, el Sr. Amadeu Padullés i Serra i vist l’informe favorable de la Comissió 
informativa permanent, l’Ajuntament Pler, per  cinc vots a favor dels regidors de CiU,Sr. Padullés, Sr. Llop, Sr.Farré, 
Sra. Vicens i Sra. Valls i vuit abstencions, cinc dels regidors d’ERC, Sr. Muixí, Sr. Solé, Sra. Cases, Sra. Huguet, Sr. 
Esteve,i tres dels regidors del PSC, Sr. Jubete, Sr. Cuafapè i Sra. Verni , acorda:    
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l'exercici econòmic de l’any 2011 restant fixats 
els estats d’ Ingressos i Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols següents: 

ESTAT D’INGRESSOS 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

MUNICIPAL 
EPE. 

AGRAMUNT 
SERVEIS 

P. RESIDÈNCIA 
G. MAS VELL 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

1 Impostos Directes 2.197.000,00 0 0 2.197.000,00 
2 Impostos Indirectes 32.700,00 0 0 32.700,00 
3 Taxes i altres ingressos 710.084,97 67.750,00 280.858,00 1.058.692,97 
4 Transferències corrents 1.226.508,22 93.000,00 0 1.319.508,22 
5 Ingressos patrimonials 167.188,81 50,00 100,00 167.338,81 



6 Venda d’inversions reals 0,00 0 0 0,00 
7 Transferències de capital 255.566,80 0 0 255.566,80 
9 Passius financers 0,00 0 0 0,00 
 TOTAL INGRESSOS  4.589.048,80 160.800,00 280.958,00 5.030.806,80 

ESTAT DE DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

MUNICIPAL 
EPE 

AGRAMUNT 
SERVEIS 

P. RESIDENCIA 
G. MAS VELL 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

1 Despeses de personal 1.902.753,93 31.000,00 197.390,00 2.131.143,93 
2 Compra béns corrents  1.489.026,00 113.150,00 69.700,00     1.671.876,00 
3 Despeses financeres 97.000,00 500,00 600,00 98.100,00 
4 Transferències corrents 403.923,24 14.000,00 0 417.923,24 
6 Inversions reals 255.566,80 2.150,00 13.268,00 270.984,8 
9 Passius financers 440.778,83 0 0 440.778,83 
 TOTAL DESPESES  4.589.048,80 160.800,00 280.958,00 5.030.806,80 

 
El total import de les despeses resta fixat en la quantitat de  CINC MILIONS TRENTA MIL VUIT-CENTS SIS EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS( 5.030.806,80) Euros, i el d'Ingressos en idèntic import, resultant, en conseqüència, 
anivellat. 
Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, segons el text redactat i que s'adjunta a l'expedient. 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2011 amb les modificacions 
següents: 
Quart.-  Aprovar la relació de llocs de treball del personal  corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2011, amb les 
modificacions següents: 
Setè.- Concedir al personal que ho acrediti, la quantitat establerta amb caràcter general o convencional en concepte de 
complements, així com l'antiguitat corresponent i els seus augments per anys de serveis. 
Tercer.--  Exposar al públic el Pressupost consolidat inicialment aprovat, mitjançant edicte en el BOP i al tauler d'anuncis 
municipal, pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant aquesta 
Corporació, resolent-se pel Ple en el termini de trenta dies. 
Finalitzat el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat 
sense necessitat d'ulterior acord de la corporació,, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 
169 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, publicant-se un resum per Capítols del mateix, en el BOP.  
Es remetrà còpia certificada a la Delegació d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya 
Quart.-  Facultar a l’alcalde president, el Sr. Amadeu Padullés i Serra, perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris en ordre a l’execució dels precedents acords. 
Intervencions: 
L’Alcalde manifesta que ha tardat a preparar el pressupost perquè volia tenir la liquidació del pressupost bastant 
avançada per poder comptar amb dades reals de com es faria el tancament de l’any 2010. Informa que segons 
dades provisionals tindrem un romanent de tresoreria de 50.000 € aproximadament i  haurem de fer una 
reincorporació de factures del 2010 al pressupost del 2011 per un import de 250.000 €.  Informa que el pressupost 
de 2011 porta incorporades aquestes factures i si ho comparem amb el que hi havia al 2007, que era d’uns 600.000 
€, cal manifestar que  ha disminuït considerablement. Informa que el pressupost és pràcticament igual que l’any 
passat amb menys inversions, i sense poder demanar crèdit. Manifesta que aquest any pel compliment de la llei no 
es pot demanar crèdit. Exposa que les despeses de personal són les mateixes que l’any passat, amb la variació que 
dues persones que estaven al pressupost del patronat d’Esports ara han passat a l’Ajuntament. Informa que està 
negociant amb CASSA l’aplicació del contracte, ja que considera que en el contracte s’establia que les tarifes només 
es podien augmentar l’IPC anual. 
El Sr. Muixí diu que el seu grup s’abstindrà en l’aprovació del pressupost i que cal tenir en compte que l’aportació de 
CASSA per finançar les inversions que consten en el pressupost  pot comportar un augment de tarifes de l’aigua. 
Informa que en el seu moment no es va requerir a CASSA que fes l’aportació dels 180.000 € que tenien 
compromesa en el contracte per evitar després un augment de tarifes als particulars, ja que aquesta despesa 
s’incorpora al quadre d’amortitzacions de les inversions de les tarifes. Considera que no és el moment de preveure 
augments de taxes ni tarifes. 
L’Alcalde diu que no serà així ja que no poden augmentar les tarifes més de l’IPC i que per tant aquesta aportació ha 
de ser directa sense que comporti un augment del quadre d’amortitzacions i de despeses. Informa que en aquests 
moments s’està negociant el que s’ha cobrat de més als usuaris del que el contracte preveu. Considera que cal 
respectar el contracte i l’empesa CASSA no ho ha fet. Recorda que al seu dia es va aprovar un augment de tarifes 
de més del 50% de les tarifes que hi havia.  
El Sr. Jubete manifesta que cal ser prudent i vigilar amb les negociacions, a més considera que queda molt poc 
temps. Exposa que segons es despren del pressupost,  la Fira presenta un dèficit bastant important.  
L’Alcalde manifesta que efectivament s’ha pressupostat el cost real i els ingressos reals. Diu que la fira presenta un 
dèficit d’entre 90.000 i 95.000 € aproximadament i que aquest és el dèficit real que hi ha.  
.  
  



  
3.- DESAFECTACIÓ D’UNA PART DE LA PARCEL·LA 87 DEL POLÍGON 505 DEL CADASTRE DE RÚSTICA 
PER A PROCEDIR A LA POSTERIOR PERMUTA.-. 
Considerant que, per Decret d’alcaldia núm. de 98/2011 de data 30 de març de  2011 , s’inicià expedient relatiu a la 
proposta de desafectació d’una porció de terreny de 1.719,84 m2 en la zona del dipòsit d’aigua d’Agramunt, 
inventariat com a bé de domini públic, afecte a l’ús i espai públic i qualificat urbanísticament com a zona rústica, 
desafectant-lo com a bé d’ús públic, per procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial.  
 
Atès que actualment aquest terreny de 1.705,78 m2 no està utilitzat com a espai públic degut a la seva configuració 
triangular i irregular i que resta ubicat en un racó de l’espai destinat a embassament, limitant amb la parcel·la veïna 
situada a la parcel·la 88, polígon 505,afectades ambdues finques per la concentració parcel·lària poden realitzar amb 
posterioritat una permuta per tal de procedir a la seva regularització i millora de l’accés a la finca municipal. 
 
Atès que aquest espai resta inutilitzat i amb motiu de les obres de la concentració parcel·lària que actualment està 
realitzant el Departament d’Agricultura és possible i convenient permutar els 1.705,78 m2 d’espai públic propietat de 
l’Ajuntament, per 1.705,78 m2 propietat del Sr. Jaume Solé, als efectes de regularitzar i enquadrar la zona 
esmentada beneficant a ambdues parts. 
 
Atès que és necessari procedir a la seva desafectació com a bé de domini públic i la seva qualificació com a bé 
patrimonial per la seva regularització i posterior permuta. 
 
Considerant que, amb data 31 de març de 2011 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i 
la legislació aplicable per a dur a terme la desafectació del bé immoble rústic situat a parcel·la 88, polígon 505  
 
Considerant que és competència del Ple de la Corporació aprovar l’expedient, amb l’acord de majoria absoluta en 
virtut de l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent,a proposta del regidor de patrimoni, el Sr. Antonio 
Farré, l’Ajuntament Ple  per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble de 1.719,84 m2 situat en la zona del dipòsit d’aigua 
d’Agramunt, part de la parcel·la 87 del polígon 505 del cadastre de rústica, inventariat com a bé de domini públic, 
afecte a l’ús i espai públic i desafectant-lo com a bé d’ús públic, per procedir a la seva qualificació com a bé 
patrimonial.  
 
SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el 
termini de vint dies, perquè durant aquest període es presentin les al·legacions que se estimin pertinents. 
 
TERCER. En cas que no hi hagi al·legacions quedarà aprovada definitivament la desafectació del bé immoble 
esmentat sen necessitat d’ulterior acord. 
 
QUART. Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l’alteració de la qualificació jurídica que ha sofert el 
bé immoble, i traslladar al Registre de la Propietat perquè procedeixi a deixar constància d’aquest canvi mitjançant 
els corresponents assentaments o anotacions registrals. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de l’execució dels 
precedents Acords. 
 
4.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER AL FI NANÇAMENT DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS  PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES D’ URBANITZACIÓ DELS CARRERS AV. DELS 
ESPORTS, C.URGELL, C. DE LES PISCINES I C. PASSEIG NOU  SEGONS L’AUTO DEL JUTJAT DICTAT EN 
EN DATA 12 DE JULIOL DE 2010. 
 
Atesa la sentència del recurs ordinari 819/2005 (incidente de ejecución de sentencia) del Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Lleida, de data 12 de juliol de 2010, en la qual es disposa que la Sentencia de la Sala de lo 
contenciós administratiu del TSJ de Cataluña (Sección 1ª) nº 667/2009, de 19 de juny de 2008, no ha estat 
executada correctament per l’Ajuntament d’Agramunt i que es procedeixi a la pràctica de unes noves liquidacions en 
les que s’incloguin expressament les finques cadastrals 2376004 a 2376011 al “Projecte d’obres d’urbanització 
dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig Nou” .   
 
Atès que en data 30 de juliol de 2010, l’Alcaldia mitjançant el Decret número 176/2010 va donar compliment a la 
interlocutòria dictada pel Jutjat contenciós de Lleida, en data 12 de juliol de 2010, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 819/2005 i tenir per nul i sense cap valor ni efecte l’acord d’execució adoptat pel ple de 
l’ajuntament en data 2 d’octubre de 2008 i va aprovar les noves liquidacions formulades pels serveis tècnics 
municipals, en les quals s’inclouen les parcel·les cadastrals 2376004 a 23760011 (ambdues incloses), en els 
següents termes:  
 



Les de quotes individuals seran les següents: 
  
    Subjecte passiu                                                   Quota provisional 
CONSTRUCCIONES BLANCO ROVIRA, SA (118,11 m.l.)    84.257,31 € 
JOAN CARRERA MARSÀ  (120,56 m.l.)      86.005,09 € 
STRABERES EMPRESARIAL SLU (199,53 m.l.)               142.340,71 € 
ASSOCIACIÓ DELS AMICS DELS ESCOLTES D’AGRAMUNT (39,16m.l.)  27.935,96 € 
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT (303,83 m.l.)                 216.746,25 € 
REFERÈNCIES CADASTRALS: 
2376004 a 2376011 (96,48 m.l..)          68.826,90 €  
 
Atès que  en data 26 d’octubre de 2006 es va procedir a la formalització de les actes de recepció de l’obra 
esmentada per part de l’Enginyer, el Sr. Jordi Dalmau i Clua, director tècnic de l’obra corresponent a la part 
d’enginyeria i en data 20 de juny de 2007 es van  formalitzar les actes de recepció de l’obra per part de l’arquitecte 
tècnic, el Sr. Genís Rovira Niñà  corresponent a la part d’obra civil. 
 
Atès que el cost real de l’obra ha estat de 733.510,64 €, per la qual cosa correspon repercutir en concepte de 
contribucions especials 660.159,58 € (90%). 
 
L’Ajuntament Ple, en data 2 d’octubre de 2008, va aprovar la liquidació definitiva per al finançament de les 
contribucions especials del projecte d’obres dels carrers Av. dels Esports, C. Urgell,  C. de les Piscines i C. Passeig 
Nou.  
 
Atès que l’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els 
subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant 
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Tenint en compte l’exposat, vist l’informe favorable de   la Comissió informativa Permanent, a proposta de l’Alcaldia, 
l’Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, ACORDA:  
 
Primer .- Deixar sense efecte l’acord de l’Ajuntament Ple de data 2 d’octubre de 2008, on es va aprovar la liquidació 
definitiva per al finançament de les contribucions especials del projecte d’obres dels  carrers  Av. dels Esports, C. 
Urgell,  C. de les Piscines i C. Passeig Nou de conformitat amb l’auto dictat pel jutjat del contenciós administratiu de 
Lleida de data 12 de juliol de 2010.  
 
Segon. - Aprovar una nova liquidació definitiva de l’obra anomenada ““Projecte d’obres d’urbanització dels carrers 
Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig Nou”” amb la inclusió de les parcel·les cadastrals 2376004 a 

23760011( ambdues incloses) i segons l’establert en el Decret de l’Alcaldia 176/2010 de data 30 de juliol, pels 
imports següents: 

 

Total metres lineals 877,67
Pressupost execució per contracta - licitació/adjudicació 678.995,24 €
Pressupost execució per contracta - liquidac ió 540.483,36 €

DADES GENERA LS SEGONS ACTA DE RECEPCIÓ PROVISION AL

 

AV. ESPORTS, C. URGELL, C. PISCINES I C. PASSEIG NO U 

Pressupost d’execució per contracta (PEC) 678.995,24 € 

Honoraris redacció projecte 16.688,69 € 

TOTAL PRESSUPOST INICIAL  DE L’OBRA  695.683,93 € 

10% Cost suportat per l’Ajuntament 69.568,39 € 

90% Cost suportat a càrrec dels propietaris 626.115,54 € 

CÀLCUL QUOTES INDIVIDUALS CONTRIBUCIONS ESPECIALS  

Total Contribucions especials 626.115,54 € 

Total metre lineals (incorporació de 96,48 metres lineals) 877,67 

Preu metre lineal 713,38 



Tota l m etres  linea ls 877,67
1) O BRA CIVIL
C ertif icac ió núm. 01 - Gen is R ovira - 17/01/2006 46.431,25 €
C ertif icac ió núm. 02 - Gen is R ovira - 25/04/2006 63.577,05 €
C ertif icac ió núm. 03 - Gen is R ovira - 26/07/2006 89.467,06 €
C ertif icac ió núm. 04 - Gen is R ovira - 20/12/2006 48.086,65 €
Tota l obra civil 247.562,01 €
2) O BRA ENGINYER IA
C ertif icac ió núm. 01 - Ilert Enginyeria - 26/04/2006 39.472,75 €
C ertif icac ió núm. 02 - Ilert Enginyeria - 26/05/2006 94.297,75 €
C ertif icac ió núm. 03 - Ilert Enginyeria - 26/06/2006 13.448,29 €
C ertif icac ió núm. 04 - Ilert Enginyeria - 26/09/2006 145.702,57 €
Tota l obra enginyeria 292.921,36 €
3) HONO RARIS R EDAC CIÓ I D IREC CIÓ
Preu honoraris  redacció  del p rojecte Arqu itecte  Antonio Traguany 4.678,97 €
Preu honoraris  redacció  del p rojecte ILER T ENGINYERIA) 7.676,71 €
Preu honoraris  direcció d'obra i xarxa de gas (ILERT ENG INYERIA) 7.438,58 €
Preu honoraris  direcció d'obra (CASTAR TEC XXI, SLL) 6.845,24 €
Tota l honoraris 26.639,50 €
Total general 1) + 2) + 3) 567.122,87 €

COST INICIA L DE L'OBRA

 

Certificació única obres complementàries - Genis Rovira - 01/03/2006 55.864,40 €
Certificació núm. 01 obres compl. - Ilert enginyeria (trasllat ET) - 27/06/2006 10.080,11 €
Certificació núm. 02 obres compl. - Ilert enginyeria (trasllat ET) - 27/07/2006 24.133,84 €
Certificació núm. única obres compl. - Ilert enginyeria (llum ET) - 13/07/2007 50.244,87 €
Factura núm. 1240/39357 - Cobra ( línea BT) - 18/09/2006 4.876,41 €
Factura núm. 1240/11539 - Cobra (desmuntatge línea BT) - 18/05/2007 2.993,92 €
Factura num. F0613N00014451 - Fecsa (instal. BT) - 13/09/2006 17.090,19 €
Factura num. F0713N00002805 - Fecsa (instal. BT) - 19/02/2007 1.104,03 €
Total obres extraordinàries 166.387,77 €

COST OBRES EX TRAORDINÀRIES

 

Cost inicia l 567.122,87 €
Cost obres ex traordinàries 166.387,77 €

TOTAL 733.510,64 €

COST DEFINIT IU DE L' OBRA

 

Tota l cost definitiu  obra  a repartir 733.510,64  €
Aportació municipa l (10%) 73.351,06  €
C ontr ibuc ions especials  veïns (90%) 660.159,58  €

FINA NÇA M ENT

 

T otal contr ibucio ns es pecia ls a s atisfer pe ls titula rs (9 0% ) 660 .159,5 8 €
T otal m e tres lin eals del se ctor 877,6 7 €
P reu m etre linea l 752,1 7 €

REPERCU SSIÓ  DE QUO T ES

Fo rm ula  de c àlcu l  [Im p ort c ont ribuc ions  espe cials  :  m et res lin eals  = p reu m .l.]  
 
Tercer.- - Aprovar la relació definitiva de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la quantitat 
a repartir entre els beneficiaris el valor de l’únic mòdul de repartiment que és el preu del metre lineal que s’adjunten 
en el punt segon d’aquest acord. 
 
Quart.- .- Aprovar les liquidacions individuals definitives que ha de satisfer cada beneficiari en la seva condició de 
subjecte passiu de les contribucions especials, i que consten a l'expedient, en funció del cost de les obres i dels metres 
lineals de façana on s'ubiquen els immobles afectats, conforme l'import per metre lineal esmentat en el present acord. 
Les liquidacions de les quotes definitives individuals s’establiran com segueixen:  
 
LIQUIDACIÓ NÚMERO: 001 
Subjecte passiu: CONTRUCCIONS BLANCO ROVIRA, SA 
NIF: A25281296 
Domicili: Ctra. Tàrrega, núm. 23  -  25310 Agramunt 
Referència cadastral:  2376018CG4227N0001XL 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 



Objecte/situació: AV. ESPORTS - C. URGELL -C. PASSEIG NOU 
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  01 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  118,11 
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 88.838,80 € 
Bestreta avançada:  0,00 € 
Pendent de liquidar (a ingressar): 88.838,80 € 
 
LIQUIDACIÓ NÚMERO: 002 
Subjecte passiu: CARRERA MARSÀ, JOAN 
NIF: 41074523L 
Domicili: Pl. Mercadal, núm. 9  -  25310 Agramunt 
Referència cadastral:  2376014CG4227N0001OL 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 
Objecte/situació: AV. ESPORTS - C. URGELL - C. PISCINES 
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  02 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  120,56 
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 90.681,62 € 
Bestreta avançada:  98.772,40 € 
Pendent de liquidar (a retornar): 8.090,78 € 
 
LIQUIDACIÓ NÚMERO: 003 
Subjecte passiu: STRABERES EMPRESARIAL, SLU 
NIF: B25484577 
Domicili: Av. Catalunya, núm. 3, baixos  -  25310 Agramunt 
Referència cadastral:  2376017CG4227N0001DL 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 
Objecte/situació: AV. ESPORTS - C. URGELL - C. PISCINES 
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  03 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  199,53 
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 150.080,48 € 
Bestreta avançada:  163.470,94 € 
Pendent de liquidar (a retornar): 13.390,46 € 
 
LIQUIDACIÓ NÚMERO: 004 
Subjecte passiu: ASSOCIACIÓ D'ÀMICS DEL ESCOLTES D'AGRAMUNT 
NIF: G25292384 
Domicili: C. Passeig Nou, s/n. -  25310 Agramunt 
Referència cadastral:  2376012CG4227N0001FL 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 
Objecte/situació: C. URGELL - C. PISCINES 
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  04 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  39,16 
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 29.454,98 € 
Bestreta avançada:  0,00 € 
Pendent de liquidar (a ingressar): 29.454,98 € 
 



LIQUIDACIÓ NÚMERO: 005 
Subjecte passiu: AJUNTAMENT D'AGRAMUNT 
NIF: P2500300E 
Domicili: Pl. Església, núm. 1 -  25310 Agramunt 
Referència cadastral:  Vials públics i equipaments. 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 
Objecte/situació: AV. ESPORTS - C. URGELL - C. PISCINES 
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  05 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  303,83 
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 228.531,81 € 
Bestreta avançada:  0,00 € 
Pendent de liquidar (a ingressar ): 228.531,81 € 
 
LIQUIDACIÓ NÚMERO: 006 
Subjecte passiu : Referències cadastrals 2376004 – 2376005 – 2376006 – 237607 - 2376008 – 2376009 – 2376010 
– 2376011. 
Domicili: C. Urgell, núm. 2, 4, 6 i 8  -  25310 Agramunt 
Concepte: Contribucions especials obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig 
Nou 
Objecte/situació: C. Urgell, núm. 2, 4, 6 i 8  - Av. Esports, 37,39,41 i 43 – C. Piscines, s/n  
Metres lineals de carrer: 877,67 
Plànol Número:  06 
Preu metre lineal:  752,17 
Metres lineals de façana:  24,59  
Coeficient de participació:  100% 
Formula de càlcul per a l’obtenció de la quota:  Preu m. l. x  núm. m. l. Façana 
Total quota: 72.569,36 € 
 
Cinquè.-  El pagament de les quotes resultants s’efectuarà conforme el que s’estableix a l’article 33 del Text Refós 
de la Llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
Sisè.-  Aquestes quotes, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 34.4 del Text Refós de la Llei  reguladora de 
les hisendes locals, seran notificades individualment a cada subjecte passiu, si aquest o el seu domicili són 
coneguts, i en el seu defecte per edictes fent constar la quantitat que correspon pagar o bé la quantitat que cal 
retornar si va fer un pagament avançat en excés. En la notificació es fixaran els terminis, la forma de pagament i els 
recursos essent obligatori el recurs de reposició previ al contenciós administratiu. 
 
Setè.-  Facultar l’Alcalde President, perquè subscrigui els documents que siguin necessaris en ordre a l’execució dels 
procedents acords.”” 
 
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 4 de febrer de 2011 fins a la data actual amb un total de 76 Decrets que van 
des del núm.30 fins el núm. 105. 
Targeta aparcament minusvàlid, 3 
Còpies decrets, 1  
Intervenció, 9 
Autoritzacions sanitàries,20 
Llicències ambientals, 6 
Caducitat baixa Padró, 1 
Responsabilitat patrimonial, 1 
Personal, 3 
 Llicència primera ocupació, 2 
Patrimoni, 1 
Tramitació sòl no urbanitzable,3 
Llicència ocupació via pública, 4 
Contractació, 1 
Llicències d’obres,14 
Ordre execució, 2 
Obertura establiments,4  
Delegació matrimoni civil,1 
 



Precs i preguntes:  
El Sr. Esteve pregunta com s’han esporgat els arbres de la plaça Onze de Setembre. 
El Sr. Farré manifesta que hi havia un arbre que molestava als veïns i van demanar la col·laboració de l’Ajuntament. 
Informa que es van estudiar les diverses possibilitats i es va decidir no tallar les arrels que era el que volien els veïns 
i en canvi es van tallar les fulles i les branques amb caràcter provisional, encara que no sigui el més estètic. 
Manifesta que per tallar els arrels cal fer-ho amb una grua.  
El Sr. Muixí manifesta que amb motiu de les obres de la concentració parcel·lària s’ha fet un camí d’Agramunt que 
va cap a Puelles però que no arriba fins al cementiri. Considera que pot ser estaria bé demanar que el camí arribi 
fins al cementiri i aprofitar les obres de la concentració. 
L’Alcalde manifesta que ho estudiarà. 
El Sr. Solé pregunta en relació amb les obres que s’estan portant a terme de neteja del riu Sió, i si per aquestes 
obres s’està complint la normativa reguladora. 
El Sr. Farré manifesta que s’està netejant amb precaució degut a les canonades que hi puguin haver i evitar que es 
perjudiquin. 
L’Alcalde diu que ho tindrà en compte.  
El Sr. Jubete pregunta si hi haurà un altre ple o no fins a les votacions. 
L’Alcalde manifesta que hi haurà un ple per fer el sorteig dels membres de les meses electorals i una última sessió 
plenària per aprovar les actes.     
 
MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQU ES 
Davant la citació judicial, com a imputats, de l’alcalde i de la regidora de festes de l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques, motivada pel desgraciat accident produït al Pavelló Municipal “Francesc Macià” durant la celebració de la 
festa de cap d’any del 2009, aquest Ajuntament vol manifestar el seu suport explícit als imputats i vol fer constar el 
següent: 
1r.- Que des de sempre els ajuntaments dels pobles han estat sensibles a les necessitats i interessos dels 
ciutadans, especialment els més joves, i han organitzat balls i altres activitats d’esbarjo de la població, suplint la 
inexistència d’oferta empresarial a les poblacions petites. Les activitats d’esbarjo que organitzen els consistori ( 
teatre, festes, etc ... ), tot i suposar una considerable despesa econòmica, es fan per evitar els desplaçaments i les 
seves conseqüències negatives, així com perquè faciliten la relació entre les persones i cohesionen la població. En 
cap cas amb el propòsit de fer una competència irregular a empreses explotadores de sales de festa. 
2n.- Les declaracions i l’actuació dels representants de l’associació empresarial que impulsa el procediment judicial 
donen a entendre que, més que justícia, el que pretenen és fer un escarment als ajuntaments per tal que, en el futur, 
s’abstinguin d’organitzar balls i espectacles als municipis, destinats bàsicament a persones que, en cap cas, anirien 
a les sales de festa , els interessos de les quals pretén defensar l’associació empresarial. 
3r.- Sens perjudici del que resolgui l’autoritat judicial, considerem injust que uns regidors es vegin imputats per raó 
del seu càrrec, com a conseqüència  d’un desgraciat accident que podria haver succeït en qualsevol altre lloc, 
moment o circumstància. Utilitzar els legítims sentiments d’una família per intentar obtenir hipotètics beneficis 
econòmics demostra el mal estil dels dirigents de l’associació empresarial esmentada. 
Així doncs, s’acorda: 
El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt, per unanimitat, expressa el seu suport a l’alcalde i a la regidora de les Borges 
Blanques, i demanem alhora que imperi el sentit comú en tot aquest malaurat i indesitjat conflicte. 
Fer arribar aquest acord a l’alcalde i a la regidora de festes de Les Borges Blanques, als Ajuntaments de la comarca 
de l’Urgell, als Consells Comarcals, a les Diputacions Provincials, a la FMC, a l ACM i a altres institucions amb la 
finalitat d’adherir-se a aquesta moció i així, donar-hi suport institucional.  
 
 
TANCAMENT .- I essent les vint-i-una hores i trenta minuts  i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha 
informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor president juntament amb mi, la secretària que en dono fe. 
 
 


