
ACTA Núm. 06/11 
 
A Agramunt,  21 de juliol 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), Montse Canes Niubó (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 Valls  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 
extraordinària 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 
següents: 
 
1/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 04/11.- 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,  l’Acta de la qual és 
aprovada per unanimitat. Així mateix que ha estat exposada al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
2/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 05/11.- 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, l’Acta de la qual és 
aprovada per unanimitat. Així mateix que ha estat exposada al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
3/6- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES.- Als efectes de donar compliment a les disposicions legals reguladores de 
la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament, i del seu desenvolupament, atès que 
46.2 de la LRBRL estableix que el Ple poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent-
se de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos mesos en els Ajuntaments dels municipis 
d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants;  
A proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple per  unanimitat dels tretze membres presents que 
legalment la componen, acorda: 
Primer.- Establir que el  Ple de l'Ajuntament, conforme el que determinen els articles 46.2.a de la Llei 
7/1985, de bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, 98. a) 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 78.1 del ROF, 
celebrarà sessió ordinària amb periodicitat bimestral. 
Segon.- El Ple ordinari se celebrarà el primer mes de cada bimestre natural, és a dir, els mesos de 
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El dia de celebració coincidirà amb el darrer dijous 
hàbil del mes corresponent i l’hora fixada serà les 20.30 hores. 
Tercer.- Entretant el Ple no modifiqui expressament el calendari de celebració de les sessions 
ordinàries i independentment de les extraordinàries que puguin convocar-se, es faculta a l’Alcalde 
per a no convocar sessions ordinàries del Ple  al mes d’agost com a conseqüència del període 
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 
Quart.- S'estableix el proper dia  21  de juliol d'enguany per a la celebració de la primera sessió 
ordinària del Ple de l'Ajuntament. 



Cinquè.- El desenvolupament de les sessions plenàries, serà de conformitat amb l’establert als 
articles 46 i 47 de la Llei 7/1985 RBRL, 97 i 98 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 del 77 al 110 del RD 2568/1986 ROF. 
 
4/6- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Atès el 
que s’estableix a l’article 48 b) 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, que hi ha Junta de Govern Local als municipis amb una 
població de dret superior a cinc mil habitants, trobant-se el municipi d’Agramunt en aquest cas. 
El ple pot delegar a favor de la Junta de govern Local l'exercici de les seves atribucions sempre i 
quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 22.4) de la Llei  de bases del règim local, i 
per l'art.13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques oi 
del  procediment administratiu comú. 
 
Atès el que estbaleix l' article 48.1 apartat b) 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 article 35.2 apartat d) del ROF, així com les 
disposicions concordants amb els preceptes indicats, a proposta de la Presidència, l'Ajuntament Ple, 
per unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, restarà integrada per l'alcalde i quatre regidors segons el que  
estableix  l'article 54.1 del Text Refós de la Llei Municipal Catalana /1987, amb la competència 
d'assistir permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions  i les resolutòries en funció de 
les delegacions que li siguin atribuïdes per decret de l’Alcaldia o per acord del Ple. 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposen l'article 54.2 apartat b) en relació amb l'article 52.4, 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, l’article 22.2 i 22.4 de la Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, s'estipulen les 
delegacions de competències del Ple, a favor de la Junta de Govern Local, següents: 
 
a) - L’exercici de les accions judicials i administratives ( Art. 22.2,j LRBRL). 
 
b)  CONTRACTACIÓ ( disposició addicional 2n. LCSP) : 
- Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost i fins al límit màxim del 25 %. 
- Aprovar els estudis de seguretat i Salut en tots els expedients d’obres de competència del Ple. 
- Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties  
- Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli oposició per part del 
contractista 
-La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del 
contracte o concessió. 
- autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions. 
C) PROJECTES( ART. 22.2,Ñ) LRBRL) 
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis els quals excedeixin del 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost i fins al límit màxim del 25 % i sempre i quant estiguin previstos en el pressupost. 
 
D) PATRIMONI (  disposició addicional 2n. LCSP): 

- Adquirir i alienar patrimoni la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost i fins al límit màxim del 20 %. 

  
E) Expedients de declaració de ruïna. 
L'exercici per part de la Junta de Govern Local, de les competències delegades pel Ple Municipal se 
subjectarà a allò que s'estableix en la Llei de bases de règim local, al 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 al Reglament 
d'organització funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i quantes disposicions 



modifiquin, complementin o desenvolupin les anteriors. Els acords que s’adoptin per delegació, 
s’entendran dictats pel ple  de l’Ajuntament com a titular de la competència originària, al qual s’haurà 
de mantenir informar de l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió de les actes de la junta de 
Govern als portaveus de tots els grups polítics, i seran immediatament executius i pressumptament 
legítims.      
TERCER.- Atès el que disposa l'article 51.2 del ROF, en la seva part de vigència a Catalunya, l'acord 
de delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local, gaudirà d'efectes a 
partir del dia següent immediat al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i tindran caràcter indefinit sense perjudici de la seva potestat d’advocació pel 
Ple. 
QUART.- Fer constar  que de conformitat amb l'art.60 del Text Refós de la Llei municipal catalana 
s'hauran de sotmetre a   estudi i dictamen previs de les comissions informatives corresponents els 
assumptes que s'han de sotmetre a aprovació de la junta de govern local quant aquesta actuï per 
delegació del Ple. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
  
5/6- GRUPS MUNICIPALS.- Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local 
preveu que, a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es 
constitueixen en grups polítics. 
Atès que l'article 50 apartat primer 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 disposicions concordants del ROF, estableixen la 
facultat de constitució de grups municipals en aquelles corporacions locals de població inferior als 
20.000 habitants, a l'objecte de possibilitar un millor funcionament dels òrgans de govern de la 
corporació, sempre i quan així ho acordi el Ple de l'Ajuntament. 
Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu càrrec en la 
sessió plenària celebrada el dia 11 de juny de 2011, han comunicat la seva adscripció als diferents 
grups, els quals es corresponen amb les diferents candidatures que van obtenir representació arran 
de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.  
Considerant la procedència que els grups polítics que integren la corporació gaudeixin de la 
possibilitat de constituir-se alhora en Grups Municipals, a proposta de la Presidència, l'Ajuntament 
Ple per unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen: acorda: 
Primer.- Es crea en el si de l'Ajuntament la figura dels Grups Municipals, estructurats en base a cada 
una de les llistes electorals que han obtingut representació en el consistori, a l'objecte de canalitzar la 
participació dels representants d'aquelles en les activitats de l'Ajuntament i en el funcionament dels 
òrgans de govern de la corporació.  
Segon.- Llevat que el Ple de l'Ajuntament disposi una regulació distinta, s'assimilaran els grups 
municipals en funció dels grups polítics que integren la corporació, establint-se, en conseqüència, 
idèntics grups municipals com llistes electorals han obtingut representació política a la corporació. A 
tals efectes s'entendrà que, si cap regidor manifesta expressament el contrari, els grups municipals 
es consideren constituïts per tots i cada un dels membres que componen les llistes electorals amb 
representació al consistori, assumint les funcions de portaveu els manifestats per escrit per cadascun 
dels grups, per tant les denominacions dels grups municipals seran les següents: 
Llista electoral Ad’E:                 Grup Municipal  d’Acord d’Esquerra 
Portaveu: Sr. Bernat Solé Barril 
Llista electoral CiU:  Grup Municipal de Convergència i Unió 
Portaveu:  Sr. Domènec Llop i Solà  
Llista electoral PP: Grup Municipal del Partit Popular  
Portaveu:     Sr.Marcos Gómez Barbero  
Llista electoral PSC-PM:    Grup Municipal Socialista 
Portaveu:     Sr. Eduardo López Rodríguez   
  
 



6/6- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- La Comissió Especial de Comptes és de preceptiva 
existència en totes les corporacions, tal com així ho estableix l'article 48.1 apartat 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 
altres disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
Per tant i atès el que s'estableix al respecte en els articles 48, 58, 60, 100 i 101 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 altres 
disposicions aplicables al cas, i en especial l'article 20.1 apartat c) i 116 de la Llei de bases i articles 
123 i següents del ROF, a proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze 
membres presents que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan col·legiat complementari amb 
facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal. 
Aquesta Comissió, de conformitat amb el que es disposa a l'article 101 apartat segon del Text Refós 
de  la Llei municipal de Catalunya, actuarà amb les facultats que al respecte li atribueixen les vigents 
disposicions legals en matèria de règim local. 
L’esmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al dia 1 de juny de cada 
any. 
Segon.- La Comissió Especial de Comptes serà integrada per membres de tots els grups polítics que 
formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, 
assignant-se a cada un dels grups els membres següents: 
Grup Polític Ad'E, 3 membres 
Grup Polític CiU, 2 membre 
Grup Polític PP, 1 membre 
Grup Polític PSC,1 membre 
Tercer.- Atenent a la representativitat de cada Grup Polític, la Comissió Especial de Comptes 
quedarà constituïda amb els membres següents: 
En representació del Grup Ad'E: 
- Sr. Bernat Solé Barril 
-Sr. Xavier Secanell Castellà 
-Sra. Fàtima Puig Castellà  
En representació del Grup CiU: 
-Sr. Domènec Llop Solà 
-Sr. Ramon Vicens Guixè 
En representació del Grup PP: 
-Sr. Marcos Gómez Barbero  
En representació del Grup PSC: 
-Sr. Eduardo López Rodríguez 
Quart.- La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspondrà, en tot cas, a l'alcalde de 
l'Ajuntament, que podrà, no obstant això, delegar-la en qualsevol dels Srs./Sres. Regidors/es de la 
corporació. 
Cinquè.- El funcionament de la Comissió Especial de Comptes s'ajustarà a  les disposicions legals i 
reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del règim 
local. 
 
7/6- COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.- Atès que es poden constituir comissions d’estudi o 
de consulta amb caràcter previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la 
Junta de Govern local quan aquesta els demani dictamen, com a òrgans complementaris de 
participació i control de caràcter assessor. 
Atès que correspon al Ple determinar el nombre i denominació d’aquestes comissions de conformitat 
amb la normativa de règim local vigent i que han d’estar integrades pels membres que designin els 
diferents grups polítics que formen part de la corporació amb caràcter proporcional a la seva 
representativitat. 
Atès que els grups polítics d’ Ad'E,CiU, PP i PSC han designat els components respectius a la 
Comissió   Informativa Permanent. 



Atès el que preveu la Llei de Bases de Règim Local, el 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 el Reglament d’organització i 
funcionament dels ens locals, a proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Es constitueix la Comissió Informativa Permanent, com a òrgan col·legiat complementari 
amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, única i exclusivament 
per assumptes que hagin de ser sotmesos  a la decisió de l’Ajuntament Ple. 
L’esmentada comissió  celebrarà sessió ordinària el penúltim dijous del primer mes de cada bimestre 
natural (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) prèvia la corresponent convocatòria, fixant-se 
l’hora de celebració a les 20.30 hores, independentment de les extraordinàries que es puguin 
convocar. 
Segon.- La Comissió Informativa Permanent està integrada per membres de tots els grups polítics 
que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, 
assignant-se a cada un dels grups els membres següents: 
Grup Polític Ad'E, 3 membres 
Grup Polític CiU, 2 membres 
Grup Polític PP, 1 membre 
Grup Polític PSC,1 membres 
Tercer.- Atenent a la representativitat de cada grup polític, la Comissió Informativa Permanent 
quedarà constituïda amb els membres següents: 
En representació del Grup Ad'E: 
- Sr. Bernat Solé Barril 
-Sr. Xavier Secanell Castellà  
-Sra. Montserrat Canes Niubó  
En representació del Grup CiU: 
- Sr. Domènec Llop  Solà 
-Sr. Ramon Vicens Guixè  
En representació del Grup PP: 
-Sr. Marcos Gómez Barbero 
En representació del Grup PSC: 
-Sr. Eduardo López Rodríguez 
Quart.- La presidència de la Comissió Informativa Permanent correspondrà, en tot cas, a l'alcalde de 
l'Ajuntament, que podrà, no obstant això, delegar-la en qualsevol dels Srs./Sres. Regidors/es de la 
corporació. 
Cinquè.- El funcionament de la Comissió Informativa Permanent s'ajustarà a  les disposicions legals i 
reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del règim 
local. 
Sisè.- Les funcions d'aquesta Comissió Informativa  de caràcter Permanent, serà l'estudi i dictamen 
previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta de Govern Local, quant 
aquesta actuï per delegació d'aquell, podent intervenir en altres assumptes que no siguin 
competència del ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.   
 
8/6- COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME.- Atès que es poden constituir comissions d’estudi o 
de consulta amb caràcter previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la 
Comissió de Govern quan aquesta els demani dictamen. 
Atès que correspon al Ple de determinar el nombre i denominació d’aquestes comissions de 
conformitat amb la normativa de règim local vigent i que han d’estar integrades pels membres que 
designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació amb caràcter proporcional a la 
seva representativitat. 
Atès el que preveu la Llei de bases de règim local, el 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 el Reglament d’organització i 
funcionament dels ens locals, a proposta de la Presidència, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 



Primer.- Es constitueix la Comissió Informativa d’Urbanisme, com a òrgan col·legiat complementari 
amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, únicament i 
exclusivament per assumptes relacionats amb el planejament urbanístic del terme municipal 
d’Agramunt. 
L’esmentada celebrarà sessió, quan sigui degudament convocada. 
Segon.- La Comissió Informativa d’Urbanisme serà integrada per membres de tots els grups polítics 
que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, 
assignant-se a cada un dels grups els membres següents: 
Grup Polític Ad'E, 3 membres 
Grup Polític CiU, 2 membre 
Grup Polític PP, 1 membre 
Grup Polític PSC,1 membre 
Tercer.- Atenent a la representativitat de cada grup polític, la Comissió Informativa d’Urbanisme 
quedarà constituïda amb els membres següents: 
En representació del Grup Ad'E: 
- Sr. Bernat Solé Barril 
-Sra. Fàtima Puig Castellà 
-Sr. Francesc Xavier Gené Bosch 
En representació del Grup CiU: 
-Sr. Domènec Llop Solà 
-Sr. Ramon Vicens Guixè   
En representació del Grup PP: 
-Sr. Marcos Gómez Barbero  
En representació del Grup PSC: 
-Sr. Eduardo López Rodríguez 
Quart.- La presidència de la Comissió Informativa d’Urbanisme correspondrà, en tot cas, a l'alcalde 
de l'Ajuntament, que podrà, no obstant això, delegar-la en qualsevol dels senyors/es. regidors de la 
corporació. 
Cinquè.- El funcionament de la Comissió Informativa d’Urbanisme s'ajustarà a  les disposicions legals 
i reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del règim 
local. 
Sisè.- Les funcions d'aquesta Comissió Informativa d'urbanisme  de caràcter Permanent, serà l'estudi 
i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta de Govern Local, 
quant aquesta actuï per delegació d'aquell, relacionats amb l'urbanisme, podent intervenir en altres 
assumptes que no siguin competència del ple de la Corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti 
dictamen.   
 
9/6- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES ENTITATS O ÒRGANS 
COL·LEGIATS.- Als efectes de donar compliment al que es disposa a l'article 38 apartat c) del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i per tal de 
designar els representants de l'Excm. Ajuntament d'Agramunt en les Entitats i òrgans col·legiats on 
es requereix la presència Institucional de la corporació, a proposta de la presidència, l'Ajuntament 
Ple, per unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Designar representants de l'Excm. Ajuntament d'Agramunt, els/les senyors/es. Regidors/es 
que seguidament s'indiquen en les entitats i òrgans col·legiats següents: 
• Consell Esportiu de l’Urgell:   Sra. Montserrat Canes Niubó  
• Assemblea Local de la Creu Roja:   Sra. Sílvia Fernández Tarragona 
• Fundació Privada Espai Guinovart:   Sra. Mercé Cases Farré 
• Urgell Net:      Sr. Xavier Secanell Castellà 
• Consells escolars centres ensenyament: Sra. Mercé Cases Farré  
• Patronat Residència Geriàtrica Mas-Vell: 

− Consell del Patronat Vocals:  Sra. Sílvia Fernández Tarragona 



      Sra. Montserrat Canes Niubó 
      Sra. Mercé Cases Farré    
      Sr. Jordi Lluch Codina 
      Sra. Dolors Vall Duran   
      Sr. Marcos Gómez Barbero 
      Sr. Eduardo López Rodríguez  
 
 - Junta del Patronat:    Sra. Sílvia Fernández Tarragona   
      Sra. Mercé Cases Farré 
      Sra. Montserrat Canes Niubó  
       
• Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis”: 
 - Consell d'Administració:   Sra. Montserrat Canes Niubó 
      Sr. Xavier Secanell Castellà  
      Sra. Mercé Cases Farré  
      Sr. Ramon Vicens Guixé 
      Sr. Jordi Lluch Codina 
      Sr. . Marcos Gómez Barbero 
      Sr. Eduardo López Rodríguez 
       
 - Comissió Executiva:    Sra. Montserrat Canes Niubó  
•         Consell Escolar Municipal:  Sra. Mercé Cases Farré 
      Sr. Xavier Secanell Castellà 
      Sra. Sílvia Fernández Tarragona 
•      Comissió Permanent Consell Escolar Mun.: Sra. Mercé Cases Farré 
•      Comitè Organitzador Fira del Torró: Sra. Fàtima Puig Castellà 
       Sra. Montserrat Canes Niubó  
       Sr. Xavier Secanell Castellà 
       Sr. Domènec Llop Solà 
       Sr. Ramon Vicens Guixè 
       Sr. Marcos Gómez Barbero 
                 Sr. Eduardo López Rodríguez 
  
Directora de la Fira del Torró:   Sra. Fàtima Puig Castellà    
 
Segon.-  Comunicar el present acord a les entitats o òrgans col·legiats esmentats, per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
10/6.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA 
A SESSIONS,INDEMNITZACIONS PER DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES 
POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ. 
Atès que de conformitat amb l’art.75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local , en la seva nova redacció donada per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000 de 29 
de desembre, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de la 
Corporació tenen dret de percebre retribucions en l’exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats  dels quals formen part, així com a 
ésser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 
A proposta de l’Alcalde President, l’Ajuntament Ple per set vots a favor dels regidors del grup 
municipal d’A’dE, i sis vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, 



Sr. Vicens, Sra. Vall i Sr. Lluch, un del regidor del grup municipal del PP, el Sr. Gómez i un del 
regidor del grup municipal del PSC, el Sr. López, acorda: 
Primer.- Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal de 2011 per a 
determinar els membres de la Corporació que tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple 
quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com la quantia a   
percebre en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació  i les indemnitzacions per les despeses ocasionades en exercici del 
seu càrrec. 
29a.- Es liquidaran les despeses per dedicació exclusiva, per dedicació  parcial, assistència a 
sessions i les indemnitzacions per dedicació següents : 
Dedicació exclusiva: 
1.-Alcalde de l'Ajuntament. Jornada del 100%. 
S'estableix una retribució mensual bruta de 2.850 €/mes per catorze pagues. Aquesta serà efectiva a 
partir  del dia 1 de setembre de 2011.     
2.- 3a. Tinent d'Alcalde i regidora delegada del Àrea de festes, joventut, esports i comunicació, la  
Sra. Montserrat Canes Niubó. Jornada del 100%. 
S'estableix una retribució mensual bruta de 1.300 €/mes per catorze pagues. Aquesta serà efectiva a 
partir  del dia 1 d'agost de 2011.   
 
Dedicació Parcial:: 
1.- Dedicació parcial de la 2a Tinent d'Alcalde i regidora delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme, la Sra. Fàtima Puig Castellà. Jornada al 50%. 
S'estableix una retribució mensual bruta de 650 €/mes per catorze pagues. Aquesta serà efectiva a 
partir  del dia 1 d’agost de 2011.    
 
Hauran de donar-se d’alta al règim general de la seguretat social i les catorze pagues es percebran 
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants a les mensualitats de juny i 
desembre 
  
Dietes per assistències:  
Única  i exclusivament com a representació del seu càrrec, els regidors que no exerceixen els 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, règim de dietes per assistències següents: 
-Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de l’Ajuntament Ple i de la Junta de Govern Local: 
93,50 €  
-Per dietes d’assistència  efectiva a cada sessió de la Comissió Informativa Permanent, Comissió 
Especial de Comptes i de la Comissió Informativa d’Urbanisme: 62,30 €. 
  
Indemnitzacions per dedicació:    
S’assigna una indemnització per hora de treball completa a l’Ajuntament d’Agramunt de 10,83 €/hora, 
per la dedicació a l’activitat duta a terme a l’Ajuntament per part de l’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i 
els Regidors amb Regidories delegades. 

a) S’estableix pel Sr. Xavier Secanell Castellà, com a 1r. Tinent Alcalde un màxim mensual de 
30 hores, amb un total màxim  de 360 hores a l’any. 

b) S’estableix per la Sra. Merce Cases Farré, regidora delegada de Cultura i Educació un 
màxim mensual de 30 hores, amb un total màxim de 360 hores a l’any. 

c) S’estableix pel Sr. Francesc Xavier Gené Bosch, regidor delegat de Medi Ambient, 
Agricultura i  Ramaderia un màxim mensual de 30 hores, amb un total màxim de 360 hores a 
l’any. 

d) S’estableix per la Sra. Sílvia Fernández Tarragona, regidora delegada de Salut i Benestar 
Social un màxim mensual de 30 hores, amb un total màxim de 360 hores a l’any. 

e) S’estableix per la Sra. Fàtima Puig Castellà,com a 2na. Tinent d’Alcalde un màxim mensual 
de 30 hores, del 13 de juny al 31 juliol del 2011. 

 



Les hores de treball justificades que superin les establertes en aquest apartat no tindran dret a rebre 
indemnització. 
S’estableix una reducció del 5% de l’import aprovat tant per assistències com per indemnitzacions 
per dedicació.  
Indemnitzacions per desplaçament en vehicle propi: (0’18 €/km.)  
Efectivitat: Les assignacions per  dietes per assistències i  indemnitzacions per dedicació per hora 
de treball amb caràcter mensual sortiran efectes a partir del dia 01.07.2011.  
Revisió:  Totes les assignacions econòmiques compreses en aquesta proposta (dedicació parcial, 
les dietes per assistència a sessions i indemnitzacions per dedicació), seran revisades anualment, 
incrementant-se en el mateix percentatge que determini la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
pels Funcionaris.   
Pagament: les assignacions per dietes per assistències i indemnitzacions per dedicació per hora de 
treball  es pagaran sis mesos més tard de la seva aprovació.  
Segon.- Publicar aquest acord mitjançant edicte en el BOP i al tauler d’edictes municipal. 
Tercer.- Trametre una còpia diligenciada de les bases i tota la documentació a la Delegació 
d’hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.   
Quart.- Autoritzar l’inici de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost  municipal per a 
l’any 2011.  
Intervencions 
El Sr. Llop manifesta que les retribucions de l'equip de govern actual respecte l'equip de govern 
anterior suposen un increment d'un 87%. Diu que la proposta d'acord que es planteja,  la d'establir 
dos dedicacions exclusives, una per l'Alcalde amb una retribució molt considerable, una per la 
regidora de festes i una dedicació parcial per la regidora de fires i promoció econòmica, és una 
despesa molt elevada ja que s’ha de tenir en compte que hi ha seguretat social  i que costa molt 
de justificar. Manifesta que aquests imports que es destinaran a finançar les despeses dels sous 
dels regidors amb els augments que això suposa respecte als anys anteriors no és el que 
actualment s'està realitzant en altres ajuntaments i tampoc considera que sigui necessari, tenint en 
compte la situació econòmica actual i que és difícilment admissible per la ciutadania. Diu que en 
els moments actuals s'ha de ser molt prudent. Manifesta que suposa que aquest augment de la 
partida del capítol 1, l'equip de govern ha estudiat la forma de finançament d’aquest increment de 
despesa i manifesta que segurament hauran de retallar d'altres partides que també els agradaria 
conèixer o pot ser es finançarà amb nous ingressos. Dóna per suposat que s'haurà estudiat. 
Tanmateix diu que el seu grup  considera que és un augment molt elevat i no aprovaran aquest 
acord pels motius exposats anteriorment.  
El Sr. Gómez fa una reflexió sobre la situació econòmica actual que és molt preocupant. Diu que 
els polítics han de donar exemple i així és com s’ha fet a la majoria d’ajuntaments de 
Catalunya,per exemple a Mollerussa s’han abaixat el sou tots els regidors. Per un altre costat 
exposa que no està d’acord amb la notícia de “ La Mañana” ja que ell no va parlar ni va  manifestar 
res als periodistes. Exposa que en aquests moments actuals de crisi econòmica toca retallades en 
tots els aspectes i aquest augment de retribucions no es pot admetre ni justificar.  
El Sr. López manifesta que és evident que l’Alcalde ha de tenir un sou digne per la responsabilitat i 
dedicació que assumeix però no desproporcionat com és el cas. Considera que el sous proposats 
i les dedicacions que es volen aprovar suposaran un cost molt elevat per a l’ajuntament ja que 
d’aquests imports també s’ha de tenir en compte la part que es paga de la seguretat social. Diu 
que no entén la motivació  ni justificació que tres regidories tinguin dedicació, així la regidora de 
festes té dedicació, la regidoria de fires i promoció econòmica té dedicació i en canvi el regidor de 
via pública com el Sr. Secanell que és una regidoria amb molta dedicació i responsabilitat no tingui 
dedicació i només es prevegin 30 hores al mes. Considero que les hores de dedicació d’aquest 
regidor davant la importància de la seva regidoria són insuficients i en canvi les altres com poden 
ser la regidora de festes i esports i per un altre costat una regidora de fires són poc justificades i 
desproporcionades. Manifesta que les festes són actes que pràcticament cada any s’organitzen de 
la mateixa manera igual que la fira que és un esdeveniment anual i que d’un any a un altre tampoc 
hi ha molts canvis. Considero que no està justificat aquest acord. Diu que totes les regidores són 



importants però les retribucions i les dedicacions han de ser proporcionades i justificades i per tant 
és sorprenent que el Sr. Secanell pugui assumir la seva regidoria amb 30 hores mensuals de 
dedicació. Diu que discrepa de què la notícia s’hagi filtrat a la premsa abans que s’hagi aprovat i 
negociat amb tots els grups municipals i que el seu grup no l’ha filtrat ja que considera que s’ha de 
ser respectuós amb els acords i sobre tot quant aquests s’han d’aprovar abans pel Ple. 
El Sr. Alcalde manifesta que en una reunió informativa es va exposar la proposta de l’equip de 
govern de les retribucions per garantir el diàleg i consens entre tots i aquesta proposta es va filtrar 
a la premsa anticipadament, ja que s’havia de consensuar i passar-la pel ple. En relació amb la 
declaració del Sr. Llop manifesta que les comparatives s’han de fer ajustades amb les hores de 
dedicació i aquestes no es corresponen. Diu que aquest equip de govern proposa més hores de 
dedicació, diu que quan està parlant d’hores que realitzaran els regidors és un màxim d’hores que 
al final potser que se’n cobrin  menys de les que s’han establert en l’acord, ja que s’estableix com 
un màxim. Diu que el Sr. Antonio Farré tenia una retribució més elevada amb dedicació parcial 
que la d’aquesta alcaldia que és dedicació exclusiva, i per tant més hores, per tant la comparació 
ja no es equivalent. Manifesta que la proposta de retribucions d’aquesta alcaldia i les regidores 
està en la línia que estableix l’ACM per un municipi d’aquesta categoria d’habitants i de la 
responsabilitat que s’assumeix. Diu que aquest equip de govern preveu una dedicació de 5.200 
hores anuals que suposen un augment d’hores de dedicació respecte la passada legislatura. 
Manifesta que és voluntat d’aquesta alcaldia està al màxim d’hores a disposició dels ciutadans i 
poder-los atendre amb el màxim de celeritat. Diu que vol aconseguir fer una bona gestió municipal 
i buscar el màxim de dedicació i aconseguir també reduir la despesa. 
El Sr. Llop considera que és desproporcionat el règim de dedicació establert entre l’alcalde i dos 
regidories. Exposa que un alcalde ha de tenir per la seva dedicació i responsabilitat una retribució  
digna i justa però no desproporcionada com la que es planteja i més si es té en compte que 
s’uneixen dos regidories més amb dedicació, tenint en compte la situació econòmica actual i com 
funciona el nostre ajuntament.    
L’Alcalde manifesta que el temps dirà si aquesta dedicació és justa i proporcionada i sí 
efectivamenti s’ha millorat la gestió municipal, que és en aquests moments l’objectiu d’aquest 
equip de govern. Considera que ara no es pot prejutjar. 
El Sr. López pregunta quines tasques farà la Sra. Canes. 
El Sr. Alcalde respon que assumeix l’àrea d’Esports, joventut, festes i comunicació. Informa que 
volen millorar la comunicació entre grups i amb els mitjans i millorar les noves tecnologies, per 
intentar que les relacions siguin molt fluïdes i la Sra. Canes hi tindrà la dedicació que es mereix.    
El Sr. López considera que és important que hi hagi més participació i fluïdesa entre les grups 
municipals però no entén tanta dedicació i a més desproporcionada la dedicació del Sr. Secanell 
que és regidor de via pública i té una dedicació d’1 hora al dia com a màxim, quant des del seu 
punt de vista considera més prioritari i necessari.  
El Sr. Secanell exposa que el Sr. López té raó que la seva regidoria fa necessària més dedicació 
que una hora al dia, i que la dedicació és molta, però aquest és un màxim d’hores que s’estableix 
a nivell retributiu i que encara que se’n fan molts més només seran remunerades fins a 30 hores al 
mes com a màxim. Diu que  de totes maneres són un equip i que hi ha una col·laboració diària 
entre totes les regidories, ja que rebem tota la informació. Diu que aquesta feina és de 24 hores al 
dia, tots els dies de l’any. Diu que el seu objectiu és poder atendre  les queixes amb celeritat  i 
anant solucionant els problemes el més ràpid que es pugui, amb la qual cosa demana la 
col·laboració de tots els grups. Considera molt positiu que li facin arribar propostes. 
El Sr. López manifesta que un Alcalde ha de tenir un sou digne i una altra que sigui 
desproporcionat, ja que cal tenir en compte que és el municipi d’Agramunt. Manifesta que tots hi 
són desinteressadament i els càrrecs porten implícita aquesta dedicació altruista, o si més no tant 
retribuïda. El Sr. Alcalde manifesta que aquest càrrec d’alcaldia requereix una dedicació del 100 
per cent de la persona i almenys el primer any i per tant això comporta haver de deixar la teva 
feina habitual comportant un sacrifici significatiu.. 
El Sr. Lopez diu que de totes maneres al final de legislatura es podrà jutjar si ha quedat 
compensat aquest esforç econòmic  que Agramunt assumeix. Diu que  es parla de sacrifici però  el 



veritable nom del sacrifici és el desinterès, i això ho deia Victor Hugo, sense desinterès no hi ha 
sacrifici. 
 
 11/6- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS I DELEGACIONS SEGÜENTS: 
Seguidament la senyora secretària, a indicació del senyor alcalde, i en compliment del que disposa 
l'article 38 apartat d) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals,  dóna compte de les resolucions i decrets dictats per l'Alcaldia en matèria de nomenament de 
tinents d'alcalde, delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i Àrees de 
responsabilitat i facultats, següents: 
a) Delegacions de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm.168/11 de data 15 de juny de 2011-DELEGACIONS DE 
COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 48 b) 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, és obligatòria l’existència 
de Junta de Govern Local als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, 
trobant-se el municipi d’Agramunt en aquest cas. 
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en 
relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici 
de les atribucions pròpies en la Junta de Govern Local i, en els municipis on aquesta no fos 
constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin 
efectuar. Tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la 
Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
Per tant, de conformitat amb les atribucions conferides a l'Alcaldia per l'article 21.3 de la Llei de 
7/1985 de bases del règim local modificada per la Llei 11/1999, articles 53, 54, 55 i 56 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 
concordants del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,  
HE RESOLT:   
Primer.-  En aplicació del que s'estableix a l'article 23.1 i 3 de la Llei de bases del règim local, articles 
54 i 55 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 article 46.1 i 1 i 52 del ROF, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament 
d'Agramunt com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, quedarà integrada per l'alcalde i 
els senyors/a. regidors/a, següents: 
Sr. Xavier Secanell Castellà 
Sra. Fàtima Puig Castellà 
Sra. Montserrat Canes Niubó 
Sra. Mercé Cases Farré  
 
Segon.- La Junta de Govern local, en l'exercici de les seves competències resolutòries, celebrarà 
sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, en dilluns no festius a les vint hores i trenta minuts, a 
la sala de la Junta de Govern local de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La 
periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan 
la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per 
obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
Tercer.- La competència bàsica de la junta de Govern Local es dóna assistència i assessorament a 
aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions , i ostentarà per delegació d’aquesta, l'exercici 
de les facultats resolutòries en les matèries següents: 



 
a) - OBRES I SERVEIS( art.21.1.d): Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 
 
b) - GESTIÓ ECONÒMICA( art.21.1.f):  
- El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el pressupost aprovat per la corporació. 
Aprovació de factures que es corresponguin al normal desenvolupament del pressupost, les 
certificacions d'obres i l’atorgament de subvencions. 
- Operacions de tresoreria quant l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no 
superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.  
( Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la Llei d’hisendes locals). 
  
c) – PLANEJAMENT ( art.21.1.j):  
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments del planejament urbanístic derivat següents: 
- Els Plans Parcials Urbanístics 
- Els Plans Especials urbanístics 
- Els Plans Especials de Millora Urbana  
- Els Estudis de detall que es puguin aprovar per l’Ajuntament a l’empara del que disposa la 
disposició transitòria onzena del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010. 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que 
desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de 
la Corporació. 
4.- L’aprovació prèvia dels projectes d’actuacions en sòl no urbanitzable regulada a l’art.48.2 del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme. 
5.- Aprovació dels expedient de reajustaments de les alienacions i rasants regulat a l’art.188.4 del 
Text Refós de la llei d’urbanisme i a l’art.251 del Reglament de la llei d’urbanisme. 
          
d) - CONTRACTUAL( Disposició addicional 2aLCSP):  
Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual, quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys,sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat,referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. Inclou la competència l’aprovació de tot l’expedient de 
contractació, des del seu inici fins a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva 
modificació, interpretació i revisió de preus, així com els actes d’autorització i disposició de despeses 
 
e) – PROJECTES( art.21.1.o): L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis que no excedeixin del 
10 % dels recursos ordinaris del pressupost i estiguin previstos en el pressupost. 
 
f) – PATRIMONI ( Disposició ad. 2na. LCSP):  
1.- Adquisició, de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni els 6.000.000,00€..  
2.- Alienar, gravar o cedir, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el seu 
valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, sempre que aquesta, respecte als 
béns immobles i respecte als béns mobles declarats de valor històric o artístic, estigui prevista en el 
pressupost. 
 
g) – LLICÈNCIES( art.21.1.q): 
1.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències d’obres majors. 
2.- Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal. 
3.- Tramitar, atorgar, denegar i modificar les llicències de taxi 



4.- Ocupació de taules i cadires( via pública).   
 
h) PERSONAL ( art.21.1.g) 
- Aprovar les bases de les proves per ala selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs 
de treball  
 
I) - ALTRES: També serà competència de la Junta de Govern Local l'exercici de quantes facultats 
siguin atribuïdes a l'Alcaldia i susceptibles de delegació llevat que es tracti d'actuacions 
personalíssimes o bé objecte de delegació especifica en un o més regidors de la corporació en 
funció de les àrees o delegacions establertes. 
  
Quart.- Atès el que disposa l'article 51.2 del ROF, en la seva part de vigència a Catalunya, l'acord de 
delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local, gaudirà d'efectes a partir 
del dia següent immediat al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província i tindran caràcter indefinit sense perjudici de la seva potestat d’advocació pel Ple. 
 
Cinquè.- Entretant el Ple no modifiqui expressament el calendari de celebració de les sessions 
ordinàries, i independentment de les extraordinàries que puguin convocar-se, es declara el mes 
d'agost com a inhàbil a efectes de sessions ordinàries.”” 
 
b) Nomenament Tinent d’Alcalde.- DECRET DE L’ALCALDIA Núm.169/11 de data 15 de 
juny.-  
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
designació dels tinents d’alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i 
en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò 
que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i  46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment 
esmentada. 
HE RESOLT: 
Primer.-  Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes del dia d’avui, als/les 
regidors/es que a continuació es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local: 
1r. Tinent d’alcalde: Sr. Xavier Secanell Castellà 
2na. Tinenta d’alcalde: Sra. Fàtima Puig Castellà 
3a. Tinenta d’alcalde: Sra. Montserrat canes Niubó 
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat d’aquesta 
Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, i en especial 
l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents 
d’Alcaldes, de conformitat amb l’ordre establert. 
 A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, 
mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d’alcalde o a la Tinenta 
d’alcalde que hagin d’assumir les seves competències. 



De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 1r. 
Tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per l’ordre establert, els quals hauran de donar compte d’això 
a la resta de la corporació. 
Tercer.- Comunicar aquest Decret als Tinents i Tinentes d’alcalde afectats/ades, fent-los constar 
que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com 
alcalde/essa accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja 
efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves. 
Quart.- Aquests càrrecs estan subjectes a prèvia acceptació, sens perjudici que aquesta es pugui 
produir  de forma expressa o tàcitament, que s’entendrà tàcita si dins el termini de vint-i-quatre 
hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.   
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària 
d’organització que es convoqui, en concordança amb  l’article 38 del Reglament d’organització , 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense perjudicis de la seva efectivitat des d’aquest dia.    
 
c) Àrees de responsabilitat i facultats. 
DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 174/11 DE DATA 16 DE JUNY - ÀREES DE RESPONSABILITAT 
I FACULTATS.- 
Als efectes d'assolir una major eficàcia en la coordinació dels serveis públics i de gestió dels 
interessos municipals,aquesta Alcaldia considera necessari en ús de les facultats que li confereixen 
els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases de règim Local 
procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor de 
diferents regidors i regidores. 
Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta 
de Govern Local de conformitat amb que estableix en els articles 56 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, 23.4 de la Llei de 
bases del règim local i 43 i seg. del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals,  
Atès que també pot conferir delegacions especials  per a encàrrecs específics a favor de qualsevol 
regidor o regidora, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local i així mateix pot nomenar 
col·laboradors en la gestió d’algun d’aquests camps. 
Per tot això,  aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són legalment atribuïdes, DECRETA: 
Primer.- S’estableixen les següents àrees de responsabilitat de gestió i planificació municipal: 
- ÀREA D’URBANISME, GOVERNACIÓ, FINANCES I RELACIONS INSTITUCIONALS  
- ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, OBRES, PATRIMONI I NUCLIS AGREGATS. 
- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
- ÀREA DE FESTES, JOVENTUT, ESPORTS I COMUNICACIÓ. 
- ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
- ÀREA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RAMADERIA 
-AREA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT  I PROMOCIÓ DE LA DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
Segon.- S’assumeix  directament per l’Alcaldia - ÀREA D’URBANISME, GOVERNACIÓ, FINANCES I 
RELACIONS INSTITUCIONALS i la coordinació de totes les àrees.  
URBANISME 
- Planejament 
- Llicències municipals 
- Llicències d’activitats mediambientals i obertura d’establiments 
- Llicències urbanístiques: obres menors, primera utilització, segregació, etc 
- Polígon industrial 
GOVERNACIÓ 
- Personal 
- Policia local 
- Circulació viària 



- Seguretat ciutadana 
- Protecció Civil 
- Bombers voluntaris d’Agramunt 
 
FINANCES 
- Comissió especial de comptes 
RELACIONS INSTITUCIONALS   

- Relacions institucionals  i ciutadanes 
 
Tercer.- Es designen com a responsables de les distintes àrees i regidors delegats següents: 
- ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS I OBRES, PATRIMONI I NUCLIS AGREGATS. 
Responsable el Sr. XAVIER SECANELL I CASTELLÀ, Primer Tinent d’Alcalde 
SERVEIS MUNICIPALS I OBRES 
- Brigada municipal (obres, serveis, neteja, brigada verda, enllumenat) 
- Serveis i manteniment 
- Mercat setmanal 
- Bàscula municipal 
- Parcs i jardins 
- Via pública 
- Urgell Net 
- Riu Sió 
- Antenes telefonia mòbil 
- Cementiri 
PATRIMONI 
- Inventari de béns i drets municipals 
NUCLIS AGREGATS 
 
- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
Responsable la Sra. FÀTIMA PUIG I CASTELLÀ, Segona Tinent d’Alcalde 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
- Noves tecnologies 
- Protocol 
- Fira del Torró i de la xocolata a la Pedra 
- Fira Agr’Auto 
- Mercat de Nadal 
- Unió de botiguers 
- Promoció comercial 
TURISME 
- Oficina de turisme 
- Campanyes informatives 
 
- ÀREA DE FESTES, JOVENTUT I ESPORTS. 
Responsable la Sra. MONTSE CANES I NIUBÓ, Tercera Tinent d’Alcalde 
FESTES 
- Consell de Festes 
- Festa major 
- Carnestoltes 
- Reis 
- Balls dels diumenges 
- Actinadal 
- Racons 
- Megafonia 



JOVENTUT 
- Punt d’informació juvenil 
- Pla Local de Joventut 
ESPORTS 
- Empresa Municipal de Serveis 
ENTITATS 
- Atenció a les entitats 
- Assessorament i subvencions 
COMUNICACIÓ 
- Mitjans de comunicació 
- Agramunt en xarxa 
 
- ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
Responsable la Sra. MERCÉ  CASES I FARRÉ, regidora delegada 
CULTURA 
- Consell Assessor de Cultura 
- Biblioteca municipal “Guillem Viladot” 
- Ràdio Sió 
- Sala teatre 
- Cinema 
- Espai Guinovart 
- Lo Pardal 
- Certament literari Sant Jordi 
- Associacions culturals 
- Revista Sió 
- Arxiu municipal 
EDUCACIÓ 
- Consell Escolar Municipal 
- Consell escolars centres d’ensenyament 
- Escola Municipal de Música 
- Llar d’infants municipal 
 
- ÀREA DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA I RAMADERIA 
Responsable, el Sr. FRANCESC XAVIER GENÉ I BOSCH, Regidor delegat 
MEDI AMBIENT 
- Gestió, direcció i control del medi ambient 
- Direcció de politiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua i energia) 
- Deixalleria municipal 
AGRICULTURA I RAMADERIA 
- Concentració parcel·lària 
- Purins 
 
-AREA DE BENESTAR SOCIAL I SALUT , PROMOCIÓ DE LA DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
Responsable, la Sra. SÍLVIA FERNÀNDEZ I TARRAGONA, regidora delegada 
BENESTAR SOCIAL I SALUT 
- Atenció a la família, infància i adolescència 
- Patronat de la Residència Geriàtrica “Mas Vell” 
- Casal d’avis 
- Associació de dones i altres 
- Càritas 
- Immigració i cohesió social 
- Sanitat i Salut pública 



- Consum 
- Creu Roja 
- Banc d’Aliments 
- Borsa de Voluntariat i d’Intercanvi 
- Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència   
 
PROMOCIÓ DE LA DONA i POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
- Associació de dones i altres 
   
Cinquè.- Seran facultats dels responsables de cada una de les àrees assignades, les relacionades 
amb la facultat de direcció de l’àrea corresponent com la seva gestió dels serveis que comporti, 
coordinació, emissió de dictàmens i informes quan així es requereixi i les d'assessorament general. 
S’estableixen les delegacions de facultats, a favor dels responsables d'àrees, següents: 
A- Amb caràcter general, la representació de l'Ajuntament en actes o manifestacions que afectin 
l'esfera competencial de cada una de les àrees, en absència de l'alcalde o qui legalment el 
substitueixi. 
S’estableixen les delegacions de facultats, a favor dels responsables d'àrees, següents: 
A- ÀREA del primer tinent d’Alcalde, Sr. Xavier Secanell i Castellà  
- Activitats relacionades amb parcs i jardins 
- Representant Urgell Net  
- Presidència efectiva del consell d’alcaldes de nuclis agregats 
 
B.- Àrea de la segona Tinenta d’Alcalde, Fàtima Puig i Castellà 
- Programació i organització de les fires i mercat de Nadal  
- Activitats relacionades amb les noves tecnologies  
- Activitats relacionades amb promoció comercial de la vila  
 
C.- Àrea de la terceraTinenta d’alcalde, Sra. Montserrat Canes Niubó 
- Presidència efectiva de l’Entitat Pública Empresarial Agramunt Serveis i facultats inherents 
regulades estatutàriament. 
- Festes (Consell Municipal de Festes), servei de megafonia i material. 
- Programació, organització i execució d'activitats socioculturals i d'esbarjo o lúdiques, pròpies de 
l'àmbit d'actuació en el camp de les festes populars, incloent-hi la signatura de contractes, si és el 
cas, per a la seva realització. 
- Relació amb els mitjans de comunicació.  
 
D.- Area de la regidora Delegada, Mercè Cases Farré 
- Programació i organització d’activitats culturals (Certamen Literari de Sant Jordi, Actinadal i altres 
pròpies de l’àmbit d’actuació en el camp de la cultura). 
- Presidència efectiva del Consell Assessor de Cultura.   
-Educació, Consells Escolars, Guarderia, Escola Municipal de Música. 
- Presidència efectiva del Consell Escolar Municipal i de la Comissió Permanent 
 
E.-Àrea del regidor delegat, Sr. Francesc Xavier Gené Bosch 
- Gestió i control de la deixalleria municipal.  
- Coordinació i relacions amb el Departament d’Agricultura amb motiu de la concentració parcel·lària  
- Medi Ambient i sostenibilitat  
 
F.- Area de la regidora Delegada, Sílvia Fernández i Tarragona  
- Presidència efectiva del Patronat Municipal "Residència Geriàtrica Mas Vell" i facultats inherents 
regulades estatutàriament. 
- Benestar Social 
- Promoció de la dona i polítiques d’igualtat 



-Immigració i cohesió social  
Sisè.- Règim jurídic de les delegacions: 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses 
les facultats de resolució. 
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no 
són susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.  
Setè.- Aquestes delegacions de conformitat amb l’establert a l’art. 44.2 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, tindran efecte des de l’endemà de la data de 
la resolució i serà amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.   
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment  dels regidors delegats, assumirà 
directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en 
l’expedient. 
Vuitè.- Donar publicitat a aquestes delegacions mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del 
Butlletí Oficial de la Província  i notificar aquesta resolució  als regidors i regidores afectats, entenent-
se acceptada la competència delegada de forma tàcita si dins el termini de  tres dies hàbils no fa cap 
manifestació expressa  davant l’òrgan delegant, o es fa ús de la delegació.  
Novè.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
  
12/6.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2011-2012: LLAR D’INFANTS- SERVEI 
D’ESCOLA DE MÚSICA 
Atesa la necessitat de modificar, regular i actualitzar les quotes per al curs vinent  2011/2012, en 
concret les taxes regulades en l’ordenança fiscal núm. 22 taxa per prestació del servei de la Llar 
d’Infants, juntament amb el servei de menjador , proposant un augment de 3,2% corresponent a 
l’IPC anual amb efectes del mes de juny amb el corresponent arrodoniment.. 
En conseqüència del que s'ha exposat, atès el que s'estableix en els articles 2.1-b), 15.1, 16.1, i 17.1, 
2, 3 i 4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i concordants de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, de Bases del règim local; atesos els informes i altra documentació obrant en l'expedient, a 
proposta de la regidora d’educació, la Sra. Mercé Cases Farré, l’Ajuntament Ple, per onze vots a favor, 
set dels regidors del grup municipal d’Ad’E i quatre dels regidors del grup municipal de CiU, i dos vots 
en contra, un dels regidor del grup municipal del PP, el Sr. Gómez i un del regidor del grup municipal 
del PSC, el Sr. López, acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs següents: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22   
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
Article 6è.- Quota tributària.  
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
A.-TARIFA PRIMERA          
Servei de la Llar d’Infants Municipal: 
Conceptes: 
1.- Matrícula:   32,00 € 
2.- Mensualitat:   72,00 € 
2.- Mensualitat a aplicar un cop es traslladin a les noves dependències:   75,00€  
3.- Material:    39,00 € 
4.- SERVEI D’HORA COMPLEMENTÀRIA: 8:00 a 8:45  
- 1 hora tot el mes   26,00 € 
- 1 hora eventual   6,40€ 
- 1/2 hora tot el mes   13,00 € 
- 1/2 hora eventual     3,20 € 
5.- SERVEI DE MENJADOR 
- Menú diari:   6,5 €/dia 
- Preu mensual:   125,00 €/mes 



Quan un infant abonat al servei de menjador no l’utilitzi, se li descomptarà de la liquidació del mes 
següent la quantitat d’1,50€ per cada dia lectiu que no l’hagi utilitzat.   
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant el termini de 30 dies hàbils comptats, a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, els acords 
s'entendran elevats a definitius i es publicarà en el BOP el text íntegre de la modificació de les 
Ordenances Fiscals esmentades, la qual entrarà en vigor el dia 1 de setembre de l’any 2010, i la seva 
vigència es mantindrà entretant no s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consells Escolar, a l’AMPA de la Llar d’Infants i a l’AMPA de 
l’Escola Municipal de Música. 
Cinquè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
 
12/6.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2011-2012: SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA 
Atesa la necessitat de modificar, regular i actualitzar les quotes per al curs vinent  2011/2012, en 
concret les taxes regulades en l’ordenança fiscal núm. 22 taxa per prestació del servei de la Llar 
d’Infants  i en l’ordenança fiscal  núm. 21 taxa per prestació del servei de l’Escola de Música, 
proposant un augment de 3,2% corresponent a l’IPC anual amb efectes del mes de juny amb el 
corresponent arrodoniment.. 
En conseqüència del que s'ha exposat, atès el que s'estableix en els articles 2.1-b), 15.1, 16.1, i 17.1, 
2, 3 i 4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i concordants de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, de Bases del règim local; atesos els informes i altra documentació obrant en l'expedient, a 
proposta de la regidora d’educació, la Sra. Mercé Cases Farré, l’Ajuntament Ple, per set vots a favor 
dels regidors del grup municipal d’Ad’E, una abstenció del regidor del grup municipal del PSC, el Sr. 
López i cinc vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal de CiU, el Sr. Llop, Sr. Vicens, 
Sra. Vall i Sr. Lluch i un del regidor del grup municipal del PP, el Sr. Gómez, acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs següents: 
 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Article 6è.- Quota tributària. 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:        
1.-TARIFA PRIMERA                
Conceptes: 
1.- Material anual:   15,00 € 
2.- Lloguer d’instrument:  8,60 € 
 
2. TARIFA SEGONA Escola de Música “ Packs”:  

Conceptes: 

2.1.- Matrícula anual:    44,00 €        
2.2.- Iniciació 1    21,20 € 
2.3.- Iniciació 2     21,20 € 
2.4.- Iniciació 3   21,20 € 
2.5.- Aprenentatge bàsic 1 sense instrument   28,20 € 
2.6.- Aprenentatge bàsic 1 amb instrument   35,20 € 
2.7.- Aprenentatge bàsic 2 sense instrument               38,80 € 
2.8.- Aprenentatge bàsic 2 amb instrument   45,80 € 
2.9.- Nivell Elemental 1   56,30 € 
2.10.- Nivell Elemental 2   56,30 € 
2.11.- Nivell Elemental 3   63,40€ 
2.12.-Nivell Elemental 4   70,40 € 
2.13.- Nivell Mitjà 1   77,40 € 



2.14.- Nivell Mitjà 2    77,40 €  
2.15.- Nivell Mitjà 3    77,40 €  
2.16.- Nivell Mitjà 4                 77,40 € 
2.17.-Assignatures addicionals  
2.17.1.- 30 minuts   21,10 € 
2.17.2.- 45 minuts   28,20 € 
2.17.3- 60 minuts   35,20 € 
2.17.4.- Orquestres i grups    21,10 € 
 
3.- TARIFA MÒDULS  
Conceptes: 
3.1.- Matrícula anual   44,00 €  
3.2.- 30 minuts   35,20 € 
3.3.-  45 minuts   42,30 € 
3.4.- 60 minuts   49,30 € 
3.5.- Orquestres i grups    21,10 € 
 
4.- TARIFA: Adults ( a partir de 18 anys) 
Conceptes: 
4.1.-  Matrícula anual:      52,40 €        
4.2.- 30 minuts   45,40 € 
4.3.-  45 minuts   68,20 € 
4.4.- 60 minuts   75,70 € 
3.5.- Orquestres i grups    36,60 € 
4.2.-- 1/2 h. instrument mensual:    39,50 € 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant el termini de 30 dies hàbils comptats, a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, els acords 
s'entendran elevats a definitius i es publicarà en el BOP el text íntegre de la modificació de les 
Ordenances Fiscals esmentades, la qual entrarà en vigor el dia 1 de setembre de l’any 2010, i la seva 
vigència es mantindrà entretant no s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consells Escolar, a l’AMPA de la Llar d’Infants i a l’AMPA de 
l’Escola Municipal de Música. 
Cinquè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
Intervencions: 
El Sr. Llop pregunta si han estudiat quina és la despesa que assumeix l’ajuntament.  
La Sra. Cases informa que han estudiat que faran classes col·lectives d’instruments i que amb això 
s’aconsegueix reduir els costos i que la despesa que assumeix l’ajuntament es redueix bastant, de 
totes maneres es veurà al llarg del curs, i caldrà valorar la matrícula. 
Sr. López considera que s’han d’aprovar per separat les taxes, per un costa l’EMMA i per l’altre els 
preus de la Llar d’infants.  
L’Alcalde diu que així ho faran. 
El Sr. López manifesta que pel que fa al menjador de la Llar d’infants, i en cas que s’hagi de fer el 
trasllat  dels menjadors pregunta si s’ha tingut en compte els controls sanitaris corresponents  ja que 
s’han de complir  els requisits que calgui com per exemple el transport amb les mesures isotèrmiques. 
Per un altre costat diu que el preu que es planteja pel servei de menjador amb caràcter mensual és 
més car en proporció al que és el preu diari. Diu que no hi ha  gaire diferència. Diu que cal tenir en 
compte que tots els mesos no són iguals. Manifesta que pot ser estaria més bé fer-ho efectiu pels dies 
que s’utilitzi aquest servei. 
El Sr. Gómez diu que votaran en contra de l’augment de la Llar d’infants perquè davant la situació 
econòmica actual la Llar d’infants és un servei prioritari i que abans que fer un augment pot ser seria 



convenient reduir costos.  Diu que no troba correcte que els preus de la Llar d’infants siguin superiors 
o semblants als que estableix la Generalitat per a les seves escoles bressol. Diu  que en canvi a 
l’EMMA s’ha d’estudiar si és necessari augmentar, pot ser més del què es proposa  i per tant 
considera que s’ha de fer un estudi acurat i evitar reduir els costos ja que s’haurà de tenir en compte si 
l’aportació de la Generalitat és manté o es redueix.  
La Sra. Cases exposa que els preus de la Generalitat per les seves Llar d’infants s’han agafat com a 
referència però no són de directa aplicació per a l’ajuntament. Informa que l’ajuntament ha de tenir en 
compte els seus costos i aplicar preus els més assequibles per als usuaris i en correspondència amb 
els costos. Informa que ara per ara no tenim els costos del menjador. Diu que s’ha parlat amb el 
Departament de Sanitat i veu viable l’opció de fer el menjar a la residència i transportar-lo a la llar 
d’infants. Diu que també ens han indicat les mesures que s’han d’adoptar. 
El Sr. López pregunta que si s’hauran  de fer dos menús, un menú  per avis i l’altre per nens. 
Considera que han de ser molt diferents. 
La Sra. Cases diu que des del servei de pediatria del CAP elaborarà un menú per als nens. 
L’Alcalde diu que els preus que estableix la Generalitat són només per dos Llars d’infants, ja que la 
majoria són municipals. Informa que cada Ajuntament ha de gestionar la seva Llar d’infants així com 
assumir els costos que li corresponguin. Informa que s’han tingut com a base per a determinar els 
preus del menjador perquè encara no sabem si haurà molts nens o pocs al menjador i això farà 
determinar els costos reals. Informa que pel que fa l’EMMA l’any passat es va augmentar entre un 7% i 
un 15% les taxes, per tant han cregut convenient adoptar mesures de reducció de costos i esperar a 
veure com finalitzem el curs. 
El Sr. Llop manifesta que els preus del menjador d’altres Llar d’infants com la de Tàrrega o Bellpuig, 
són més econòmics, així la de Tàrrega és a 5,23 € i la de Bellpuig és a 5,6€, però la de Balaguer és 
més cara que surt a 7,10€, per tant entenem que és un preu correcte i que s’haurà de veure si hi 
haurà molts nens i com arranca. 
La Sra. Cases diu que hi ha 7 nens preinscrits 
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. Informa que oficiosament tenen coneixement que la 
Generalitat retallarà l’aportació per alumne de l’EMMA. Considera que la proposta de l’equip de 
govern d’augment de les taxes de l’EMMA és insuficient i que per tant caldria determinar amb més 
cura els costos i aconseguir que l’aportació de l’ajuntament sigui inferior. Manifesta que l’augment 
serà insuficient per reduir el dèficit. 
El Sr. Secanell manifesta que si ha retallades caldrà replantejar-se un augment,, però és millor ara 
per ara i tenint en compte la situació econòmica actual de la majoria de famílies i la importància 
social de la nostra escola de música, buscar vies per reduir costos com classes col·lectives i reduir 
hores al professorat. Considera que les despeses de calefacció també es reduiran perquè ara la 
calefacció depèn de la Llar d’infants i està oberta tot el dia i ara amb les obres de la Llar d’Infants 
se separaran, i no caldrà que estigui oberta tot el dia. 
El Sr. Llop també considera molt positiu fer les classes col·lectives però cal tenir en compte que 
l’Ajuntament ha de ser prudent alhora d’assumir molts dèficit en l’EMMA ja que no és un servei 
obligatori i per tant cal tenir molta cura amb la seva gestió econòmica i valorar els preus en 
comparació amb altres escoles i adoptar els augments de taxes que es creguin necessaris. 
El Sr. López manifesta que cal estudiar acuradament el cost i el dèficit de l’EMMA i buscar el 
consens perquè aquest dèficit  sigui el menys possible. 
  
 
13/6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL  PLA  ESPECIAL URBANÍSTIC PER UNA ACTIVITAT 
EXTRACTIVA EN SÒL NO URBANITZABLE.- Referent a la sol·licitud del Sr. RIBERA ROVIRA, 
JOSEP MARIA, actuant en nom i representació de CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, per a la 
explotació d'una pedrera per dur a terme els camins de la concentració parcel·lària, a la finca 
emplaçada al Polígon 509, parcel·les, 20, 22 i 23, d’aquest terme municipal, la qual té la condició 
de sòl no urbanitzable segons les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.   
   



La Legislació aplicable ve determinada per:  
- Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu 1 / 2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
- Els articles 22, 23, 92-94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya [En tot el que no s'oposi al Decret Legislatiu 1 / 
2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme].  
- El Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
- Articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
  
Atès que per acord de la junta de govern local de data 18 de maig de 2011 es va aprovar 
inicialment el Pla Especial  presentat pel senyor RIBERA ROVIRA, JOSEP MARIA actuant en nom 
i representació de CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, es va convalidar la informació pública 
realitzada per un termini d’un mes en el BOP núm. 24 de data 17 de febrer de 2011, en el diari “ La 
Mañana” de data 15 de febrer de 2011, i així com en la pagina web de l’Ajuntament, realitzada 
com a tramitació de l’ar.48 del TRLUC per a la mateixa activitat en el sòl no urbanitzable 
d’explotació d’una pedrera i es van convalidar els informes rebuts emesos per les delegacions 
sectorials competents, per que el projecte en base amb el qual es van realitzar dits informes ja 
contenia la totalitat de les edificacions existents en la finca i els usos que ara es legalitzen. 
 
De conformitat amb l'article 5 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i 
Programes han de sotmetre's a avaluació ambiental: els plans i programes de l'Annex I, més 
concretament el planejament urbanístic derivat  per a la implantació en sòl no urbanitzable de 
determinades construccions i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària; els plans i programes 
que compleixin els requisits establerts per l'article 6 i els plans i programes que es refereix l'article 
8. 
 
Cal fer constar que el Departament de Territori i Sostenibilitat  ha emès en data 3 de març un 
informe on s’estableix  que aquesta activitat està inclosa en l’annex 1.3 de la Llei 20/2009 sotmesa 
a declaració d’impacte ambiental amb una autorització  substantiva i per tant serà la declaració 
d’impacte ambiental a emetre l’informe del Departament.   
 
Atès que és competència de l’Alcalde aprovar inicialment el Pla Especial de conformitat amb 
l'article 21.1.j) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
competència que resta delegada en la junta de govern local per Decret 213/07,de 28 de juny de 
2007 i l’aprovació provisional és de l’Ajuntament Ple. 
 
Atès que és la competència per l'aprovació definitiva dels plans especials Urbanístics en aquest 
cas és de la Comissió Territorial d'Urbanisme. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos pels Serveis tècnics municipals i per la Secretaria de la 
corporació respectivament.  
Instruït degudament l’expedient de la seva raó de conformitat amb allò que estableix l’article 48 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així 
com els articles 23 i 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme i resta de normativa aplicable, a proposta de l’Alcaldia, L’Ajuntament Ple  per 
unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 
Primer.-. Aprovar amb caràcter provisional el Pla Especial  presentat pel senyor RIBERA ROVIRA, 
JOSEP MARIA actuant en nom i representació de CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, per dur a 
terme la explotació d'una pedrera per dur a terme els camins de la concentració parcel·lària, a la 
finca emplaçada al Polígon 509, parcel·les, 20, 22 i 23, d’aquest terme municipal, atenent que no 



hi hagut al·legacions i recollint les condicions, determinacions i recomanacions dels organismes 
competents.  
Segon.- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si s’escau. 
Tercer.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient i propietaris efectats , pel seu 
coneixement i als efectes procedents. 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per al desplegament dels anteriors acords. 
 
14/6.- SOL·LICITUD DE RECEPCIÓ DELS NOUS CANALS DE TELEVISIÓ DIGITAL 
TERRESTRE (TDT) I ADHESIÓ DELS MUNICIPIS AFECTATS. 
Amb motiu de la posada en funcionament del centre emissor de TDT, situat al municipi veí d’Ossó 
de Sió, per part dels responsables del programa “Catalunya  connecta” del Departament de 
Governació i Administracions Públiques a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, que dona cobertura, entre altres, a la població d’Agramunt i els seus nuclis 
agregats d’Almenara Alta, Donzell d’Urgell, Mafet, Montclar i les Puelles. 
Atès que ja fa temps que s’han posat en funcionament els nous multiplex, canals de televisió, ràdio 
i alta definició, anomenats MUX estatals i 2n MUX de la CCMA, els quals actualment es poden 
veure a la resta del territori català. 
Atès que els municipis que reben la senyal de la TDT d’aquest repetidor d’Ossó de Sió no  podem 
veure els nous canals esmentats, donat que en aquest centre repetidor d’Ossó de Sió no s’hi han 
fet les instal·lacions i mesures tècniques adients per part dels responsables dels diferents 
operadors. 
L’Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze membres presents que legalment la componen acorda: 
Primer.- Sol·licitar als operadors de televisió responsables de la posada en funcionament dels 
nous canals de TDT, anomenats MUX estatals i 2n MUX de la CCMA, que instal·lin al centre 
emissor d’Ossó de Sió, aquest nou multiplex de canals de TV, ràdio i HD. Aquest desplegament és 
del tot necessari per que els ciutadans afectats per aquesta mancança tenen el dret universal a 
veure la televisió igual que la resta de ciutadans. 
Municipis afectats i número d’habitants: Agramunt i agregats (5.652 habitats), Ossó de Sió i 
agregats (236 hagitats), Puigverd d’Agramunt (268 habitats) i La Torre de Fluvià (46 habitants). 
Total 6.202 habitants afectats. 
Operadors responsables: Televisió de Catalunya (TVC),Televisió espanyola (TVE), Telecinco (T5), 
Antena 3 (A3), Sogecable-La Sexta. 
Segon.- Sol·licitar als municipis afectats l’adhesió a aquest acord. 
Tercer.- Trametre aquest acord a tots les parts interessades, als efectes oportuns.  
 
3.- RESOLUCIONS: Per ordre del senyor alcalde, la secretària dóna compte al Ple de la 
corporació de la relació de decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 8 de juny de 2011 fins a la data 
actual amb un total de 41 Decrets que van des del núm.161 fins el núm. 201. 
Intervenció, 6 
Llicències d’obres,9 
Llicència primera ocupació, 2 
Llicència ocupació via pública,2 
Llicències ambientals, 3 
Personal,8 
Cartipàs municipal, 3 
Subvencions, 3 
Delegació matrimoni civil,1 
Contractació, 3 
Padró, 1 
 
Preguntes:  



El Sr. López pregunta com està el tema del Casal i els motius del seu tancament i com 
l’ajuntament ho gestionarà a partir d’ara. 
La Sra. Cases diu que la companyia Endesa va tallar el subministrament de la llum  per falta de 
pagament, ja que comptador va a nom de l’arrendatària. Informa que es traurà a concurs per 
procediment obert i es podrà presentar tothom que estigui interessat. 
El Sr. Gómez pregunta si es pagaran els deutes amb els proveïdors i com es pagarà. 
L’Alcalde informa que quant va marxar l’anterior arrendatari el Sr. Ramon va deixar un deute 
6.000€ en concepte de lloguer i de 5.600 € de factures. Després  diu que es va traure a licitació i 
va quedar desert i llavors va assumir directament la gestió l’ajuntament contractant a dues 
persones i va tenir unes pèrdues per un import  de 24.000 €.  Posteriorment es va contractar 
directament a l’actual arrendatària per un import de 800€ anuals, import que no ha fet efectiu a 
l’ajuntament per les dues anualitats així com tampoc ha pagat  les despeses d’energia elèctrica de 
tota la concessió. Diu que l’ajuntament d’Agramunt  a l’abril de 2011, per evitar el tall del 
subministrament elèctric  al Casal davant la falta de pagament de l’arrendatària va fer efectiu el 
pagament de la llum per un import de  aproximat d’uns 5.000 € que l’arrendatària deu en aquests 
moments a l’ajuntament. Així mateix informa que es va acordar rescindir el contracte amb 
l’arrendatària que també deu a l’ajuntament uns 2.000 € en concepte de materials,begudes i 
aliments. Informa que ara s’ha tret a licitació amb un cànon a satisfer de 650 €/ mensuals. Exposa 
que sembla que hi ha gent interessada. 
El Sr. López pregunta si s’ha previst alguna protecció per impagament o quins mecanismes s’han 
previst  per evitar que això torni a passar. 
L’Alcalde diu que s’ha establert una fiança obligatòria d’un 5% pels quatre anys de contracte. 
El Sr. Llop diu que l’ajuntament va fer un acord  amb l’arrendatària per intentar fer efectiu el deute 
amb l’ajuntament fraccionadament fent un reconeixement del deute  i simultàniament es va 
intentar buscar solucions amb FECSA per arribar amb una entesa i fer efectiu el deute de la llum  
també fraccionat però no ha pogut complir. Diu que FECSA li va concedir alguna pròrroga en el 
pagament.  
El Sr. Gómez pregunta pel tema de les ambulàncies. 
La Sra. Fernández informa que es va convocar una reunió al CAP amb altres ajuntaments afectats  
per parlar de buscar solucions entre els afectats. Exposa que es va elaborar un manifest en 
conjunt en contra de les retallades. Diu que la proposta és que es retallarà 4 hores i després ja no 
es retallarà res més a Agramunt. 
El Sr. López diu que des de l’Ajuntament s’ha de lluitar per evitar al màxim les retallades a 
Agramunt sobre tot amb el tema d’ambulàncies. Diu que s’hauria de fer una sol·licitud des de 
l’Ajuntament.i si convé demanar també la col·laboració del sector empresarial i industrial de la vila, 
ja que ells també poden ser afectats. 
L’Alcalde diu que té coneixement que les retallades en el Departament de Sanitat són les que són i 
el Director del serveis territorials té molt poc marge de maniobra, ja que les directrius estan preses 
des de Barcelona i són retallades contundents. Informa que la retallada d’aquestes 4 hores 
d’ambulància el Departament de Sanitat ho justifica amb dades numèriques, amb un estudi acurat 
dels serveis que presta diàriament. Diu que les retallades són dràstiques i no rectificaran les 
decisions adoptades. Informa que de totes maneres farem les pressions que calgui i ens reunirem 
el que creguem convenient. 
El Sr. Llop pregunta si aquestes retallades afecten a les urgències i si a la nit no hi haurà servei 
d’urgències.  
La Sra. Fernández informa que el Cap estarà obert fins a les 9 de la nit quant abans estava obert 
fins a les 10 de la nit, és a dir s’avança el tancament a la nit una hora però les urgències hi seran 
igual i s’haurà de trucar com abans ja que estarà tancat.  Pel que fa als pobles agregats informa 
que també es reduiran els horaris de visites i no hi haurà substituts a l’estiu.  
El Sr. Llop ofereix la seva col·laboració a l’equip de govern per poder comptar amb ells per fer les 
gestions que creguin convenients i si es va celebrar una reunió amb altres alcaldes afectats diu 
que els hagués agradat poder assistir-hi. Pregunta si la retallada d’hores de servei d’ambulància la 
realitza l’empresa que fa els serveis per optimitzar els recursos o ve directament des de Sanitat. 



L’alcalde diu que l’empresa de les ambulàncies ha fet una reorganització del servei i de les hores 
sense haver d’acomiadar ningú d’Agramunt. Diu que ho ha fet l’empresa però seguint les directrius 
les de Sanitat. Diu que està consensuat.  
El Sr. López recorda al Sr. Secanell que cal arranjar la barana del parc del riu Sió  i que s’ha de 
posar una barana davant la Llar d’infants, com a sistema de protecció. 
El Sr. Secanell diu que estan treballant i que ho faran. 
El Sr. López pregunta també per la fuita d’aigua del passeig del Riu Sió. 
El Sr. Secanell manifesta que el col·lector del Pont de ferro desaigua al Riu Sió i que estan 
buscant solucions per resoldre el  problema i  li agraeix la seva col·laboració.  
  
TANCAMENT.- I essent les vint-i-dos 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. 


