
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 
VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL DOTZE 
 
ACTA Núm. 01/12 
 
A Agramunt, vint-i-sis de gener de 2012, 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), la Sra. 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 Vall  Duran (CiU), Jordi Lluch 
Codina ( CiU), Marcos Gómez Barbero (PP) i Eduardo López Rodríguez (PSC-PM) assistits per la 
secretària de la corporació, la Sra. Sara Miñarro i Gómez, a l’objecte de celebrar sessió ordinària 
de primera convocatòria. 
 
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: 
 
1/1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 09/11.-  
2/1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2012 
3/1.- APROVACIONS PADRONS FISCALS 2012 I PERÍODES DE COBRAMENT. 

4/1.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI JULIOL 2011 
5/1.- DESAFECTACIÓ ESCOLES DE MONTCLAR 
6/1.- APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA.- 
 
Ordre del dia: 

1/1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 09/11.- 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. Gómez exposa que en el punt de les intervencions del pressupost demana que es rectifiqui  
el tant per cent que consta que “ és entre un 9% i un 10% més que la mitja d'ajuntaments”. 
El Sr. Lopez manifesta que tant per cent en el tipus de l’IBI dels BICES és 1,30 o 1,33. Per part de 
secretaria diu que cal que sigui un 1,30%. 
Tenint en compte aquestes observacions l’acta és aprovada per unanimitat. Així mateix que ha 
estat exposada al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
 2/1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2012 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2012, així 
com també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 
treball, de conformitat amb l’establert en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988. 



En relació a la competència, el Ple serà l’òrgan competent per a aprovar el pressupost general, 
essent el quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord d’aprovació, el de majoria simple, 
segons l’establert en els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local,  
 El pressupost general s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida resumit per 
capítols, entrant en vigor en l’exercici 2012  una vegada hagi estat publicat en la forma prevista 
anteriorment i  s’haurà de trametre una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i aquest tramesa s’haurà de realitzar 
simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de l’anunci descrit 
anteriorment. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, a proposta del Regidor de Finances 
Sr. Bernat Solé i Barril, l’Ajuntament Ple, per set vots a favor dels regidors del grup municipal 
d’ERC, i sis vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal de CiU, Sr. Llop, Sr. Vicens, 
Sra. Vall i Sr. Lluch, un vot en contra 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 inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l'exercici econòmic de l’any 
2012, juntament amb els seves bases d’execució, restant fixats els estats d’ Ingressos i Despeses 
i en els termes que expressa el resum per capítols següents: 
 

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
MUNICIPA

L 

PRESSUPOST MAS 
VELL 

ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL  

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.936.701,81 205.437,87 2.142.139,68
2 Despeses corrents i serveis 1.333.444,00 75.700,00 1.344.388,00
3 Despeses financeres 115.000,00 600,00 115.600,00
4 Transferències corrents 439.200,00 0,00 439.200,00
6 Inversions reals 607.402,88 3.000,00 610.402,88
9 Passius financers 514.419,00 0,00 514.419,00
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.946.167,69 284.737,87 200.550,00€ 5.431.455,56

  

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
MUNICIPA

L 

PRESSUPOST MAS 
VELL 

ENTIAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL 

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Impostos directes 2.293.036,00 0,00 2.201.000,00
2 Impostos indirectes 32.700,00 0,00 32.700,00
3 Taxes, preus públics 689.142,00 284.687,87 1.001.109,87
4 Transferències corrents 1.155.941,00 0,00 1.155.941,00
5 Ingressos patrimonials 173.488,81 50,00 173.538,81
7 Transferències de capital 410.310,73 0,00 410.310,73
9 Passius financers 191.549,15 0,00 191.549,15
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.946.167,99 284.737,87 200.550,00 5.431.455,56

 
 
Segon.- Donar compte de la previsió de l’estat d’ingressos i de despeses de l’Entitat Pública 
Empresarial ”Agramunt Serveis”, i que és el següent: 
 
DESPESES 

Grup 2 – ACTIU NO CORRENT 
 
21. IMMOVILIZAT MATERIAL 
COMPTE CONCEPTE EUROS



2130000 Maquinària 15.000,00
2140000 Material esportiu 1.850,00
2190000 Altre material  500,00
 TOTAL  17.350,00
 
Grup 6 – COMPRES I DESPESES 
 
62. SERVEIS EXTERIORS 
COMPTE CONCEPTE EUROS
6210000 Lloguer instal. Canon Ajuntament d’Agramunt 50.000,00
6210001 Lloguer material  200,00
6220000 Manteniment piscines 5.400,00
6220001 Manteniment pavellons  8.300,00
6230000 Serveis professionals independents 1.500,00
6240000 Transport 2.000,00
6250000 Assegurances 100,00
6260000 Serveis bancaris 500,00
6270000 Publicitat,propaganda i relacions públiques 2.000,00
6280000 Despeses telèfons 3.000,00
6280001 Subministrament combustibles 28.000,00
6280002 Subministrament material oficina 700,00
6280003 Subministrament diversos 14.000,00
6290001 Despeses diverses d’activitats  12.500,00
 TOTAL  128.200,00
 
64. DESPESES DE PERSONAL 
COMPTE CONCEPTE EUROS
6400000 Sous i salaris 30.500,00
6420000 Seguretat social 10.500,00
 TOTAL  41.000,00
 
65. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 
COMPTE CONCEPTE EUROS
6590001 Subvencions entitats 14.000,00
 TOTAL  14.000,00

TOTAL GRUP DE DESPESES 200.550,00

 
INGRESSOS 
 
Grup 7 – VENDES I INGRESSOS 
 
70. VENDA DE SERVEIS 
COMPTE CONCEPTE EUROS
7050001 Quotes activitats piscines  60.500,00
7050002 Quotes activitats 23.000,00
 TOTAL  83.500,00
 
74. SUBVENCIONS 
COMPTE CONCEPTE EUROS
7400000 Aportació Ajuntament  115.000,00
 TOTAL  115.000,00



 
75.ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 
COMPTE CONCEPTE EUROS
7520000 Lloguer instal·lacions  2.000,00

TOTAL  2.000,00
 

76.INGRESSOS FINANCERS 
COMPTE CONCEPTE EUROS 
76900000 Altres ingressos financers  50,00
 TOTAL  50,00
 

TOTAL GRUP D’INGRESSOS 200.550,00

 
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost consolidat inicialment aprovat, mitjançant edicte al 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, publicant-se un resum per 
Capítols del mateix, al BOP, així mateix, se’n 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. Bernat Solé Barril, perquè subscrigui els documents que 
siguin necessaris en ordre a l’execució dels procedents acords. 
 
Intervencions: 
El Sr. Gómez manifesta que en el passat ple ja va exposar i motivar la seva opinió i el seu  sentit 
de vot sobre l’elaboració del pressupost. 
Pregunta com s’ha de comptabilitzar l’ICO ja que no apareix en el pressupost.  
Per part de secretaria s’informa que no s’ha de modificar el pressupost per incorporar aquest 
crèdit, ja que són majors ingressos. Informa que es reflectirà en la liquidació. 
El Sr. Gómez pregunta si es coneix el nivell d’endeutament ja que de conformitat amb aquest Reial 
Decret estatal de 31 de desembre de mesures urgents s’han establert les mateixes condicions per 
demanar crèdit i pregunta en quina mesura aquest Reial Decret afecta al pressupost. 
L’Alcalde diu que en aquests moments no disposa del nivell d’endeutament, i que en el pressupost 
s’ha establert una proposta de sol·licitar un crèdit i que quant sigui el moment de fer la sol·licitud 
del crèdit i fer la inversió es tindran en compte els criteris quer aquest Reial Decret estableix i en 
cas que no es compleixin no es podrà realitzar la inversió. 
El Sr. Gómez pregunta sobre la partida d’ingressos del pressupost  de les escombraries. Exposa 
que s’ha modificat respecte la proposta inicial pressupost que es va presentar per la seva 
aprovació al desembre. Considera que amb un augment del 5,5% de la taxa, no queda prou 
justificat que la partida d’ingrés s’hagi disminuït. 
El Sr. Secanell manifesta que el Consell comarcal ha augmentat el cost de la recollida a 
l’ajuntament un  8,5 % respecte a l’any anterior el que fa que aquest servei esdevingui deficitari si 
no s’augmenten les tarifes. Diu que s’ha pressupostat tenint en compte el recaptat.   
El Sr. Gómez pregunta si són reals els ingressos que s’han pressupostat, ja que ells ha demanat 
informació sobre aquest tema i no l’han rebut. 
L’Alcalde diu que el pressupost és una previsió del que es preveu ingressar i que efectivament a 
l’hora de preveure una partida d’ingressos s’ha tingut en compte el que s’ha recaptat. De totes 
maneres informa que les dades sobre la liquidació són provisionals i que caldrà  esperar a que 
siguin definitives quant tinguem la liquidació, per conèixer amb exactitud aquestes dades. 
El Sr. López considera que estan demanant en nombroses ocasions informació i dades per poder 
valorar i fer la seva tasca de regidors. Diu que ha mantingut amb secretaria alguna reunió per tal 



de que se l’informés sobre les dades reals dels ingressos i despeses realitzades fins ara. Diu que 
ha sol·licitat que se li facilités el tancament de l’any 2011 i no se li ha donat. Considera que per tal 
de poder fer la seva valoració i estudi necessita dades reals. Diu que aquesta proposta de 
pressupost ha variat considerablement respecte a la que es preveia inicialment, com és un 
augment de l’IBI, de la plusvàlua que s’ha incrementat un 14%, i en canvi la taxa d’escombraries, 
que segons l’aprovació de les ordenances ha sofert un augment del 5,5% no es reflecteix en el 
pressupost, aquest augment o en la seva proporció. Exposa que amb les dades que disposa no 
pot aprovar el pressupost, perquè hi observa algunes incongruències respecte al de l’any passat. 
El Sr. Llop manifesta que hi hagut algunes variacions del pressupost que ara es vol aprovar amb el 
que es va presentar per a la seva aprovació al mes de desembre, i que aquestes modificacions 
demostren que el pressupost inicial no estava ben elaborat, casa que fa dubtar de la seva 
credibilitat. Exposa que amb caràcter general es pot observar que no és un pressupost auster, 
com ha manifestat aquesta alcaldia, ja que creix un 7% respecte l’any anterior. Diu que el Capítol 
1 de despeses preveu un augment del 4,3% respecte l’any anterior. Diu que el Capítol 2 del nou 
pressupost, del gener, preveu  un estalvi respecte l’any anterior de 10,8% i en canvi la proposta de 
pressupost del desembre era d’un 14,8% d’estalvi del capítol 2, ja que s’ha ampliat la partida de 
despeses de reparacions d’infraestructures, la qual cosa és contradictòria, ja que aquest canvi ha 
comportat una nova reconsideració de la despesa en un mes. Diu que és important conèixer la 
ràtio d’endeutament a 31 de desembre i que cal disposar d’aquesta dada. 
El Sr. Vicens diu que el seu grup no entén perquè es va retirar l’aprovació del pressupost del Ple 
de desembre, ja que una hipòtesis dels motius pot ser l’argument de buscar el consens entre tots 
els grups i l’altra seria la de buscar els errors que hi ha en la proposta de pressupost plantejada. 
Diu que han passat trenta dies i realment les reunions que s’han mantingut no han estat 
fructíferes, ja que realment no s’ha buscat la col·laboració. Diu que reitera que és important 
aprovar el pressupost amb les dades de tancament definitives o almenys més avançades. Diu que 
respecte al pressupost del mes de desembre s’ha augmentat  la partida del pressupost 
d’ingressos de l’IBI i per tant entén que ara s’han previst els ingressos reals, però manifesta que 
s’ha reduït la partida d’ingressos de la recollida d’escombraries. Diu que cal partir dels ingressos 
reals, ben elaborats i presentar un pressupost ben treballat. Pel que fa al nivell d’endeutament 
considera que un alcalde  davant l’aprovació d’un pressupost ha de disposar d’aquesta dada i 
recorda que cal tenir en compte l’import de crèdit que es va demanar per realitzar els obres de 
rehabilitació del casc antic. Diu que els crèdits s’han de destinar a inversions. 
El Sr. López diu que està d’acord amb el que han manifestat els altres regidors. Manifesta que els 
regidors han de poder exercir la seva acció de control cal disposar de tota la documentació. 
Considera que les manifestacions de l’equip de govern davant del recurs que els diferents regidors 
hem presentat contra l’augment de les escombraries  no ha estat del tot afortunades, ja que 
efectivament el seu objectiu ha de ser quadrar els ingressos i les despeses i aquesta ha de ser la 
seva responsabilitat però no es pot utilitzar un acord on s’analitzaven  les al·legacions per introduir 
un augment de la taxa de les escombraries, sense rebre cap tipus de justificació. Diu que ell no 
cobrarà l’assistència al ple que se celebri per resoldre aquest recurs. S’ofereix per col·laborar amb 
l’equip de govern en tot el que calgui, però cal una altra actitud. Diu que  l’equip de govern ha 
d’intentar buscar el consens i per tal d’aconseguir-ho ha de fer més reunions informatives i 
explicatives de la seva acció de govern. Diu que entre tots es poden buscar millors solucions. 
Considera que segurament es compleix la normativa, però els manquen les formes, ja que la seva  
forma d’actuar no afavoreix el consens. Exposa que efectivament els plens són llargs i que pots er 
valdria la pena fer-los més breus, però diu que només se celebra Ple cada dos mesos i és només 
en aquest òrgan on poden manifestar com a regidors les seves opinions i el criteri per millorar la 
gestió de govern. Diu que pot ser caldria fer més reunions informatives. Lamenta que l’equip de 
govern fa seves decisions i propostes que han sorgit d’altres grups municipals i que en cap 
moment es reconegui que la decisió ha estat consensuada pels diferents grups o ha estat a 
proposta d’altres regidors. Diu que s’ha de treballar per arribar a acords i és un treballi esforç amb 
objectius comuns. Diu que no parla d’aliances, però si de complicitat i voluntat de solucionar els 
problemes. Reconeix que la majoria absoluta permet  prescindir d’altres opinions, però tots som 



responsables  de buscar el màxim benestar dels nostres veïns i  aquesta actitud  ha de sorgir de 
l’equip de govern. Recorda que el dia 22 de maig hi va haver agramuntins que van votar altres 
forces polítiques  i que mereixen també un respecte. Considera que s’ha de treballar plegats i 
invita a l’alcaldia a la reflexió, sobre aquest tema ja que entre tots s’ha d’aconseguir que al final 
l’únic guanyador sigui el poble d’Agramunt. Demana una millora de la gestió i manifesta que la 
seva voluntat és de treball i sempre des d’un punt de vista constructiu. 
El Sr. Llop lamenta que des de l’equip de govern es fan explicacions,però no es donen dades 
concretes ni tampoc la informació que s’ha sol·licitat. Diu que es demana una informació concreta i 
no es dóna, sobre tot pel que fa al tema de les escombraries. Considera que no es pot acceptar un 
augment discrecional sense una bona justificació i menys en un acord on s’aproven amb caràcter 
definitiu les ordenances després de resoldre unes al·legacions. 
 L’Alcalde diu que s’ha informat  a tots els regidors detalladament de tota la gestió i els números de 
la taxa de les escombraries i també del pressupost, ja que ha mantingut reunions amb tots els 
grups.  
El Sr. Llop s’adhereix a les paraules del Sr. Eduardo i també manifesta que en cas que s’hagi de 
celebrar un ple per tractar les escombraries, renuncien també a cobrar-lo. Informa que el seu grup 
va demanar que no s’augmentés tant els tributs i taxes que afecten a la generalitat dels ciutadans, 
a més considera legítima la seva actuació de recorrer qualsevol actuació que pugui ser contrària a 
la llei, i més quant aquesta actuació afecta a la butxaca dels ciutadans.  
L’Alcalde accepta que els regidors vulguin treballar des d’un punt de vista constructiu i estan 
oberts al diàleg i consens i a les seves propostes i suggeriments. Manifesta que de totes maneres 
no considera constructiu ni positiu per Agramunt aquest afany de l’oposició de publicar a la 
premsa notícies que moltes vegades no es correspon amb la realitat. 
El Sr. López considera que cal més obertura, més informació per part de tots els regidors dels 
actes que se celebren a Agramunt. Manifesta que hi ha molts actes i conferències que 
s’assabenten per la premsa o per altres mitjans, però no perquè se’ls informi com a regidors. Diu 
que troba a faltar que el passat dia 9 de gener es va obrir la Llar d’infants. Diu que no tenen  cap 
informació sobre els comptes i pressupost de l’obra i quines han estat les despeses 
extraordinàries. 
El Sr. Vicens considera necessari disposar de més informació sobre els números i la gestió de 
l’empresa Urgell net i del servei de recollida d’escombraries.  Demana que consti en acta que s’ha 
demanat i que aquesta informació i que no s’ha facilitat.   
El Sr. Secanell celebra l’interès que ocasiona entre tots els regidors la gestió d’Urgell Net. 
Manifesta que queden convocats dijous vinent a les 8.30 hores per fer una reunió sobre Urgell net.  
Diu que la gestió és d’Urgell Net i que els regidors també poden demanar els comptes al Consell 
Comarcal, ja que hi ha un interventor i un gerent. 
El Sr. Llop manifesta que no passar davant dels regidor i anar directament al consell comarcal, no 
ho troba correcte ni ho faran. Considera que la informació s’ha de facilitar des de l’ajuntament. 
El Sr. Gómez reitera la necessitat d’estudiar acuradament la manera de reduir els costos i que 
aquesta reducció no afecti al servei. 
El Sr. Secanell agraeix aquesta col·laboració de tots els regidors. 
El Sr. Llop accepta que l’augment proposat de la taxa de recollida d’escombraries no és un 
augment arbitrari està justificat, però no considera que la forma adoptada per fer aquest augment 
sigui la correcta. Diu que no comprèn els números que s’han  comentat i s’han establert en el 
pressupost, ja que els ingressos són inferiors als pressupostats l’any anterior. 
El Secanell diu que els regidors tenen raó que pot ser caldria haver comentat l’augment del 
Consell Comarcal en el tema de les escombraries abans del ple, però diu que van rebre un escrit 
del Consell Comarcal que augmentaven les despeses un 8, 5 % respecte l’any anterior. Manifesta 
la necessitat de  fer reunions per mirar d’estudiar el servei de recollida. 
 .       
  
3/1.- APROVACIONS PADRONS FISCALS 2012 I PERÍODES DE COBRAMENT. 



Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, a proposta del Regidor de 
Finances, Sr. Bernat Solé i Barril, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze membres presents 
que legalment la componen acorda: 
 
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes i impostos municipals corresponents a l'exercici de l’any 
2012, que a continuació es relacionen: 
03         - Recollida d’escombraries. 
06         - Clavegueram. 
12         - Cementiri Municipal (nínxols i panteons). 
17 - Guals. 
Segon.- Fixar el període comprès entre els dies 15 de març de l’any 2012 i el 16 de maig de l’any 
2012, ambdós inclosos, per a la cobrança de la taxa de guals corresponents a l'exercici econòmic de 
l’any 2012, en període voluntari, fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 10% 
(període executiu) a partir del dia 17 de maig de l’any 2012 i amb recàrrec del 20 % + interessos de 
demora, a partir de la notificació de la providència de constrenyiment i inici del procediment executiu. 
Tercer.- Fixar el període comprès entre els dies 12 de setembre de l’any 2012 i el 14 de novembre 
de l’any 2012, ambdós inclosos, per a la cobrança de les taxes de la recollida d’escombraries, 
clavegueram i cementiri municipal (nínxols i panteons) corresponents a l'exercici econòmic de 
l’any 2012, en període voluntari, fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 10% 
(període executiu) a partir del dia 15 de novembre de l’any 2012 i amb recàrrec del 20 % + 
interessos de demora, a partir de la notificació de la providència de constrenyiment i inici del 
procediment executiu. 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província d’acord amb l’establert als 
articles 102.3 de la Llei General Tributària i 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, a efectes d'examen i reclamacions. 
Intervencions 
El Sr. López manifesta que pots er es podien equilibrar més els dies per cobrar les taxes i fer un 
primer període les taxes de guals i clavegueram i un segon període de d’escombraries i cementiri.  
L’Alcalde diu que ho tindran en compte per a l’any vinent. 
 
4/1.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI JULIOL 2011 
Essent preceptiva la rectificació anual de l'Inventari de Béns i Drets Municipals que reflecteix les 
alteracions, per altes o baixes, produïdes durant el darrer exercici econòmic, es dóna compte de 
l'expedient confeccionat al respecte. 
De conformitat amb l'article 34 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per RD 
1372/1986, de 13 de juny i els articles 103 i 105 del Reglament de patrimoni de les entitats locals, 
aprovat per Decret 338/1988 de 17 d'octubre, i vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
Permanent, a proposta del regidor de Patrimoni, Sr. Xavier Secanell i Castellà, l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, acorda:: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació anual de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida al 11 
de juny de 2011 fins el dia 31 de desembre de 2011, sense perjudici de les alteracions que s'hagin 
d’introduir en el mateix com a conseqüència de l'actualització de valoracions, segons el resum següent 
ALTES I BAIXES DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS MUNICIPALS DES DE L’11 DE JUNY DE 
2011 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 
EPÍGRAF 1r. Béns Immobles. 
Altes  (valor): ................. 604.253,14 € 
Baixes (valor):................0,00€          
TOTAL  .........................  604.253,14  €          
EPÍGRAF 3r. Mobles històrics i artístics 
Altes  (valor): ..................0,00 €       
Baixes (valor): ................0,00 €             



TOTAL.............................0,00 €      
EPÍGRAF 5r. Vehicles. 
Altes  (valor): ..................21.599,30 €       
Baixes (valor): ................0,00 €             
TOTAL............................21.599,30 €      
EPÍGRAF 7è. Mobles no compresos en apartats anteriors 
Altes  (valor): ................ 13.588,91 €         
Baixes (valor): ..............   0,00€        
TOTAL  .......................   13.588,91 €        
EPÍGRAF 9è. Drets de propietat immaterial 
Altes  (valor): ................ 0,00 €         
Baixes (valor): ..............   0,00€        
TOTAL  .......................  0,00 €        
 
Essent preceptiva la rectificació anual   
Altes (valor):...................639.441,35 € 
Baixes (valor): ..............  0,00 €         
TOTAL  .......................   639.441,35€ 
Intervencions: 
El Sr. Gómez pregunta sobre la necessitat de les màquines que s’han comprat recentment, una 
escombradora i un camionet i si realment feia falta. 
El Sr. Secanell diu que l’escombradora actual està molt desgastada ja que té 10 anys i continuament 
s’han de fer reparacions que suposen un cost molt elevat. Diu que s’ha aprofitat una bona oportunitat, 
ja que el seu preu era baix en relació amb el seu estat. 
El Sr. Gómez diu que s’ha de tenir en compte el manteniment i millorar la seva utilització. 
El Sr. Secanell diu que ara ja ha millorat ja que només la utilitza una persona, és a dir s’ha assignat un 
encarregat de la màquina.  
El Sr. Vicens pregunta quina és la vida útil d’aquestes màquines escombradores. 
El Sr. Secanell diu que depèn, que és com un cotxe i està en funció de qui l’utilitza.    
El Sr. López diu que el preu el troba ajustat però que depèn de l’estat en que es trobin aquestes 
màquines, i que caldrà a veure com funcionen.  
 
5/1.- DESAFECTACIÓ ESCOLES DE MONTCLAR 
Considerant que s’ha emès autorització prèvia a la desafectació de l’edifici de  l’Escola de 
Montclar de titularitat municipal degut a que ha deixat de ser necessari per la desenvolupament del 
servei públic escolar, pel Departament d’Ensenyament a Lleida en data 12  de desembre de 2011 
  
Atès que es pot procedir a la desafectació del bé immoble situat en la Plaça de l’Esglèsia, núm. 3 
en la planta primera, urbà,  canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.  

 
Atès que l’art. 25 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals estableix  que les ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus 
edificis cedits en ús a la Generalitat per a activitats escolars quan aquests deixin de complir la 
seva funció escolar, amb l'autorització prèvia del Departament d'Ensenyament, la qual cosa porta 
implícita la desafectació. El tràmit de l'autorització s'ha de produir en el termini de tres mesos, 
transcorregut el qual sense resolució s'entén concedida. 
2. Quan aquesta desafectació la realitzi d'ofici la pròpia Generalitat, els béns revertiran 
automàticament a l'ens local. 
 
Atès que l’art. 26 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals estableix que si el bé de domini públic o comunal és desafectat i 
qualificat de patrimonial, s'ha de rectificar l'inventari de béns i s'ha d'inscriure al Registre de la 
Propietat. En el cas que ja ho estigui, s'ha de fer constar la nova qualificació, per a la qual cosa és 



suficient la certificació que expedeix el secretari, amb els requisits a què fa referència l'article 120 
d'aquest Reglament. 
2.Si el bé patrimonial és qualificat com a bé de domini públic o comunal, la prohibició de disposar o 
alienar que comporta aquesta qualificació s'ha de fer constar al Registre de la Propietat mitjançant 
una nota marginal. 
 
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
— Els articles 204 i 205 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 articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
— Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
— L’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de  
Havent vist els antecedents, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable procedint la seva aprovació inicial per majoria absoluta del Ple d’aquest 
Ajuntament, 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, 
Sr. Xavier Secanell i Castellà, l’Ajuntament Ple, per , per unanimitat dels tretze membres presents que 
legalment el componen, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble situat a la Plaça de l’Esglèsia, núm. 
3 en la planta primera, urbà, amb referència cadastral 7649701CG3374  canviant la seva 
qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. Aquest edifici resta inscrit en el Registre de al 
propietat de Balaguer,Tom 2207, llibre 96, folio 200. Finca 5272 inscripció 2na. 
 
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. 
 En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, els acords 
s'entendran elevats a definitius. 
 
TERCER.- Aprovada l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble, es faran les anotacions 
oportunes en l’Inventari Municipal de Béns i serà comunicada al Registre de la Propietat, perquè 
quedi constància registral del canvi en la inscripció de la finca. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents Acords. 
 
6/1.- APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA.- Atès que per acord de l’Ajuntament Ple de data 26 d’octubre de 2011 es va 
acordar donar suport a la iniciativa de constituir l’associació d’ens locals denominada “MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA” amb l’objecte de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets 
nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que 
Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir, es va demanar adherir-se formalment a l’esmentada 
associació, designar, l’alcalde, senyor Bernat Solé i Barril, com a titular, i el regidor o regidora que 
ell designi com a suplent, representants d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir. 
Atès que en data 14 de desembre de 2011 es va constituir l’associació d’ens locals denominada 
“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA on forma part l’ajuntament d’Agramunt i es van aprovar 
els estatuts que la regulen. 



Les entitats locals de Catalunya poden constituir organitzacions associatives per protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. Aquestes associacions sens perjudici dels 
convenis i protocols que aprovin les entitats locals en el marc de les relacions interadministratives 
que duen a terme per aconseguir finalitats anàlogues.   
Les associacions d'entitats locals es regeixen pels seus estatuts, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, modificada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel 
qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i pel Decret 110/1996, 
de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals i el 
registre corresponent, i, en els aspectes no fixats per aquesta normativa, per la legislació general 
sobre associacions.   
Les associacions esmentades constituïdes d'acord amb la normativa aplicable tenen personalitat 
jurídica i capacitat d'actuació per complir les seves finalitats.   
Als efectes de publicitat, les organitzacions associatives d'entitats locals s'han d'inscriure en el 
Registre que, amb aquest efecte, existeix a la Direcció General d'Administració Local.   
Atès que l’art. 133 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que 
els ens locals es poden associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs 
interessos comuns. 133.2 La creació d'organitzacions associatives d'àmbit català es regeix per les 
regles següents: 
a) L'acord de creació ha d'ésser adoptat pels ens locals interessats. 
b) L'acord de creació ha de comportar l'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir 
l'associació. 
133.3 Es poden constituir associacions de diferents tipus d'ens locals. 133.4 Les entitats 
associatives dels ens locals de Catalunya constituïdes vàlidament tenen, per 
a les institucions de la Generalitat, la consideració de representants dels interessos generals de 
les institucions de govern local que agrupen. 
133.5 Per al compliment de llurs finalitats, les associacions tenen dret a participar en els òrgans de 
l'Administració de la Generalitat que determina aquesta Llei. 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos 
comuns i genèrics. 
Atès que l’art. 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula que pel 
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre els ens locals o entre aquests i 
altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú.   
Atès que a  través dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis 
reguladores   de les matèries en què existeixi aquest interès. 
Atès el que estableix l’article 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i vist 
l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, a proposta de l’Alcalde, 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 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  els estatuts, que s’adjunten com annex pels quals se'n regirà l'actuació que 
regulen l’Associació “ Municipis per la Independència” aprovats per l’Assemblea General que es va 
celebrar a Vic el passat dia 14 de desembre de 2011. 
  
Segon.-  Delegar en  l’alcalde, senyor Bernat Solé i Barril, com a titular per representar aquest  
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els estatuts. 
 
Tercer.- Remetre aquest acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència 
domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic. 
 



QUART. Facultar l’alcalde, senyor Bernat Solé i Barril per signar els documents necessaris per 
l’execució del present acord. 
Intervencions: 
El Sr. López considera que  aquest tema és un tema institucional i com ja va manifestar 
anteriorment, s’ha de gestionar en altres instàncies, ja que considera que no és un tema 
competencial de l’administració local. 
 
PRECS I PREGUNTES.-    
Precs: 
El Sr. López pregunta per les obres d’execució de la Llar d’infants. 
L’Alcalde manifesta que en aquests moments no disposa dels números de l’obra però que farà 
una reunió per informar-los detalladament i amb exactitud. Manifesta que hi hagut desviació 
respecte amb el contracte inicial. 
El Sr. Gómez comenta que cal regular el tema dels gossos, ja que considera que s’hauria d’actuar. 
Diu que és una reivindicació molt reiterada.  
El Sr. Genè diu que estan elaborant un tríptic  informatiu. Considera que abans de sancionar s’ha 
de fer una campanya de sensibilització. Diu que també s’està elaborant una nova ordenança. 
El Sr. López considera molt important sensibilitzar a la població i mentalitzar a la població sobre 
aquest tema. 
El Sr. Llop pregunta si l’alcalde els avisarà per fer una reunió sobre els comptes de la llar d’infants 
o cal que vinguin a buscar-los. 
L’Alcalde diu que els avisarà. 
El Sr. Vicens  pregunta sobre l’actuació que s’està duien a terme pel tema dels coloms. 
El Sr. Genè informa que s’ha adjudicat aquest servei a una altra empresa que ho fa molt més 
econòmic amb la col·laboració de la Brigada d’Obres. Diu que ja han començat a actuar però falta 
l’autorització dels titulars d’una casa que no sabem qui són, i els estem intentant localitzar per tal 
de poder aconseguir entrar-hi. 
El Sr. López diu que cal vetllar per les obres d’ampliació del Cap, en concret per les finestres que 
també hi entren coloms. 
El Sr. Genè informa que s’ha contractat una empresa nova per duu a terme la desratització que no 
és l’empresa Comercial Palma i diu que s’ha iniciat aquesta setmana. 
El Sr. López considera que s’hauria de fer manteniment  en l’àrea de jocs del Passeig  i adoptar 
algunes actuacions de conservació, com per exemple els bancs etc. Informa que encara que faci 
fred hi ha molts nens que hi van. Diu que els faristols estan en mal estat i que caldria vetllar per la  
seva restauració i pregunta quines són les intencions de l’equip de govern. Pregunta també si es 
preveuen uns serveis sanitaris al passeig  sobre tot quant hi ha el “xiringuito”. Fa un prec sobre 
l’estat del plafó que hi al costat del pont romànic. 
 El Sr. Vicens pregunta quins són els motius del canvi d’il·luminació de blanca a groga,que és la 
que hi ha. 
El Sr. Secanell diu que al passeig hi ha molts fulles a terra i aquest fet dóna sensació de què 
estigui brut, però són fulles i recorda que la brigada hi fa actuacions molt sovint ,tant de neteja com 
de manteniment. Pel que fa al tema  de faristols, diu que l’ajuntament ara per ara no ers pot 
permetre cap tipus d’actuació. Informa que els serveis són els de l’escola de música i els utilitzen 
els clients del xiringuito que és qui té les claus ja que fa la neteja.  
L’Alcalde diu que el plafó al costat del pont romànic es traurà,ja que era de Departament de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya i ens l’ha cedit. Diu que estem estudiant la seva nova 
reubicació i utilització. Manifesta que estan oberts a qualsevol suggeriment que vulguin formular 
els regidors.  
Diu que el tema de la il·luminació s’ha cregut convenient per apostar per la llum blanca a la zona 
de la carretera seguint criteris tècnics, ja que té més riquesa cromàtica i la part il·luminada és més 
àmplia.  
El Sr. López considera que s’ha de seguir un criteri uniforme, ja que ara tindrem zones amb llum 
blanca i altres amb llum groga. Manifesta que es mostra desuniformitat. Considera que li desitjable 



seria continuar tot amb el mateix criteri i sobre tot a l’avinguda que és una arteria principal del 
nostre municipi.  
L’Alcalde diu que entén al Sr. López però considera que s’ha de millorar i aquest equip de govern 
creu que és molt millor la llum blanca i ha apostat per aquest tipus de llum perquè és més eficient i 
amplia l’àmbit de la zona il·luminada. Diu que s’ha seguit aquest disseny i ara per ara no es pot 
canviar tota l’avinguda haurà de ser més endavant. 
El Sr. Llop pregunta sobre els comptes de l’actinadal, si s’han tancat i quina ha estat la diferència 
entre els ingressos i les despeses. 
La Sra. Canes diu que no els ha tancat encara, però informa que hi van assistir molts nens i que 
aproximadament les despeses han estat d’uns 7.000€ i els ingressos de 4.000€.   
El Sr. Gomez demana que als monitors se’ls pagui amb rapidesa.  
La Sra. Canes informa que ara se’ls pagarà una part i l’altra més tard. 
.  
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 29 de desembre de 2011 fins a la data 
actual 26 de gener de 2012 amb un total de 21 decrets , que van des del núm.347/11 fins el núm. 
20/12. 
Responsabilitat patrimonial, 2 
Còpies decrets,2 
Intervenció, 3 
Disciplina urbanística,6  
Llicències d’obres,7 
Llicències ambientals, 1 
 
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i cinquanta 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. 
 
 
 


