
ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE 
MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    01 / 2016 
Caràcter:  Extraordinària urgent  
Data:   2 de març de 2016 
Horari:  20:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (CiU), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (CiU), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (CiU), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (CiU), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Jordi Petit i Segura (CiU), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sr. Abelard Monjo i Solé (CiU), Regidor.  
 
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, 98.c) 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 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels 
punts següents: 
 
Ordre del dia: 
 
- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
URGENT 
1/1-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
11/2015, 18.12.2015.   
2/1- EXPEDIENT ACCÉS A LA INFORMACIÓ 2/2015. 
3/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2015, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
4/1- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 



5/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  18/2016, DE 15.02.2016, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2016. 
6/1- RATIFICACIÓ DECRET 16/2016 DE DATA 12.02.2016, NOMENAMENT 
DIRECTOR DE LA FIRA DE L’AMETLLA. 
7/1- D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01). 
8/1- ADHESIÓ ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME 
AUTÒNOM “JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO” I LA “FEDERACION 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS”, PER L’INTERCANVI 
D’INFORMACIÓ I ACCÉS A LES DADES DEL REGISTRE DE VEHICLES.-  
9/1- MODIFICACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL.  
10/1- EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
Determinació del preu just per mutu acord. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT.- Per Decret de l’Alcaldia núm. 26/2016, de data 
01.03.2016, i atenent a la urgència justificada pel termini de resolució de l’expedient 
d’accés a la informació 2/2015.  
Així mateix, de conformitat amb el previst als articles 21.1.c) i 46.2.b), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 53.1.c i 98.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 i els articles 41.4, 77 c), 79 i 80 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, es va resoldre convocar sessió 
extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple en data 02.03.2016, a les 20,00 hores, per 
procedir a l’adopció de l’acord de l’expedient d’accés a la informació 2/2015 i altres que 
consten a la convocatòria.  
Vist el que disposa l’article 46.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, article 98.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 i l’article 79 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, es sotmet a votació 
la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria, que es aprovada per l’Ajuntament 
Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que legalment el componen.  
 
1/11- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 
núm. 11/2015, 18.12.2015.-  
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. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels cinc membres presents dels set que legalment el componen. 
 
 



2/1- EXPEDIENT ACCÉS A LA INFORMACIÓ 2/2015.- 
(...) 
Primer.- Estimar parcialment la petició d’accés a la informació pública presentada en 
data 23.12.2015, registre d’entrada núm. 752, en relació amb la part de la documentació 
sol·licitada relativa a l’execució de les obres del polígon d’actuació urbanística número 
cinc, polígon k de Vilagrassa.  
Segon.- Desestimar l’accés a la informació de les dades protegides de la mercantil *** i 
del Sr. ***, atenent que han presentat oposició com a tercers afectats en relació amb els 
seus drets i interessos. 
Tercer.- Fer constar que la restricció d’accés a les dades protegides abans esmentades 
no dificulta la comprensió de la informació.    
Quart.- Donat que hi hagut oposició únicament respecte la part que es desestima, caldrà 
informar a les persones sol·licitants que l’accés a la documentació respecte la que 
s’estima la petició, serà subministrada d’acord amb l’article 36.2 i 3 LTC, en format 
paper, mitjançant notificació individualitzada, ja que no dificulta l’accés a les dades i es 
considera una forma raonable, essent la següent: 
- S’informa que la tramitació de l’expedient objecte de la petició i l’execució de les 
actuacions contemplades en ell, s’han portat a terme d’acord amb el que s’estableix al 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic i de conformitat amb la competència municipal 
d’ordenació, gestió i disciplina urbanística que es prescriu a l’article 66.3.d) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
- Informe tècnic: L’execució de les obres corresponents al polígon d’actuació 
urbanística número cinc, polígon k de Vilagrassa, s’han portat a terme d’acord amb les 
prescripcions tècniques del Director de l’obra, havent-se donat compliment al termini 
d’execució parcial de l’àmbit de dit polígon d’actuació. 
En cap moment es pot adduir responsabilitat al contractista pels terminis d’execució de 
les obres, atenent a les directrius fixades pel Director de les mateixes.  
No es constata cap tipus d’incompliment de contracte per part de l’empresa 
adjudicatària atenent a l’estricte compliment de les ordres i directrius determinades pel 
Director de les obres.  
No es procedent aplicar cap tipus acció envers l’empresa adjudicatària del contracte de 
les obres. 
Tal i com es defineix a l’apartat 4 de la fitxa del polígon d’actuació urbanística cinc 
polígon k del POUM de Vilagrassa, el sector s’executarà pel sistema de reparcel·lació 
en la modalitat de cooperació, essent a càrrec dels propietaris inclosos dins de l’àmbit, 
de forma proporcional al sector, tots els costos d’urbanització pendents d’executar.  
Cinquè.- Notificar aquest acords a les persones sol·licitants, per la via en què hagi 
especificat en la sol·licitud, i als tercers afectats que hagin comparegut a l’expedient. 
Sisè.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat o reclamació de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 38 i següents de la Llei de Transparència de Catalunya, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient. 
 



3/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2015, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al 
període que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que 
consta a l’expedient, que és el següent: 
 

4r  
trimestre de 

2015 

Període mig 
de 

pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 -4,62109 -9,07630 262.880,10 26,00965 38.235,59 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
4/1-DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ 
DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.- 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (BOE núm. 163, de 6 de juliol de 

2010), per la qual s’estableixen mesures de lluita contra  la morositat en les operacions 
comercials, el Tresorer ha d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, un informe sobre 
el compliment dels terminis de pagament estipulats en la mateixa llei, el qual inclourà el 
número i la quantitat global de les obligacions pendents en les qual s’estigui incomplint 
els terminis de pagament i la Interventora ha d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, 
un informe referent a les factures que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de 
reconeixement de l’obligació. 
Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte al Ple de la Corporació, dels 
informes abans esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen  als 
trimestres següents:  

- quart trimestre del 2015 
Es fa constar que dits informes han estat tramesos al Ministeri d’Economia i Hisenda, 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 



Entitats Locals, Secretaria d’Estat d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han publicat conforme determina la Llei 
15/2010, de 5 de juliol.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
5/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  18/2016, DE 15.02.2016, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2016.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  18/2016, de data 15 de febrer 
de 2016, referent a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici 
del 2016. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 18 /2016.- 
Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2016. 

Antecedents 
El Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), estableix en el seu article 182.3 que els 

crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se 

obligatòriament, amb l’excepció que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o 

continuar l’execució de la despesa. 

El Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 

sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, estableix a l’article 48.3 que en el 

cas d’incorporacions de romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat, 

es consideraran recursos financers suficients, preferentment, els excessos de 

finançament i els compromisos ferms d’aportació afectats als romanents que es pretén 

incorporar. 

Els paràgraf 1 i 2 de l’article 182 LLRHL, estableixen que podran incorporar-se crèdits 

al pressupost de despeses de l’exercici immediatament següent i sempre que hi hagi 

suficients recursos financers, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

autoritzades en el darrer trimestre, els crèdits que emparen compromisos de despesa i 

crèdits per operacions de capital. 

Vist l’estat elaborat per la Intervenció, on s’especifiquen els romanents de crèdit 

d’incorporació obligatòria que es financen amb romanent de tresoreria afectat i els 

romanents de crèdit d’incorporació que es financen amb compromisos ferms 

d’aportació i a càrrec del romanent de tresoreria de despeses generals. 

En ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, i en concret l’article 53 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, 

HE RESOLT: 
PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2016, la modificació de crèdit 

consistents en la incorporació de romanents d’acord amb el següent detall de partides i 

imports: 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Clas. 

Org. 

Prog. Econ. Partida Descripció Pressupost  

de despeses 

Finançament  

afectat 

1 450 60120 Viure el Poble 42.958,24 42.958,24 

1 161 22101 Aigua 9.159,21  

1 161 20900 Cànon Abocador CHE 3.000,00  

1 459 60110 Infraestructures Vàries 2.091,34  

   TOTAL 57.208,79  



 

L’import total de romanents aprovats és 57.208,79 €. Aquests romanents es financen: 

 

  PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Partida Descripció Import 

1-39610-01 Quotes Urbanístiques Viure Poble 42.958,24 

1-87001-01 Romanent 14.250,55 

 TOTAL 57.208,79 

 

SEGON.- Comunicar aquest decret al Ple de la Corporació en la propera sessió a 

realitzar.  

TERCER.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya i a la delegació d’Hisenda de Lleida. 

QUART.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la 

tramitació administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient. “ 

 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.  
 
6/1- RATIFICACIÓ DECRET 16/2016 DE DATA 12.02.2016, NOMENAMENT 
DIRECTOR DE LA FIRA DE L’AMETLLA.-     
Atès que l’Alcaldia en data 12.02.2016, va dictar el Decret núm. 16/2016, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“DECRET DE L´ALCALDIA     Núm. 16 / 2016.-  
Atès que el règim de funcionament del Consell Assessor de la Fira de l’Ametlla de 

Vilagrassa estableix la possibilitat de nomenar un/a director/a de la Fira per a la seva 

organització, programació i coordinació. 

Atès que es considera necessari donar un nou impuls a la Fira de l’Ametlla, potenciant 

la vessant del producte i en un àmbit de professionalització. 

Atès que el Sr. Jordi Petit Segura reuneix les condicions necessàries per a ser nomenat 

director de la fira. 

En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1 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 l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, 

RESOLC: 
Primer.- Nomenar director de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa el Sr. Jordi Petit 

Segura, qui formarà part també del Consell Assessor de la Fira. 

Segon.- S’encomana al director de la fira la potenciació i professionalització del 

producte de l’ametlla innovant en el que sigui necessari per a millorar la mateixa. 

Tercer.- Aquest nomenament haurà de ser ratificat en la propera sessió plenària. 

Quart.- Comunicar-ho a l’interessat, per al seu coneixement i inici de les tasques 

encomanades oferint-li els recursos escaients al cas.” 

 
Votació: L’ajuntament Ple se’n dona per assabentat i per majoria absoluta, per 
unanimitat dels cinc membres presents, dels set legalment el componen, acorda ratificar 
en tots els seus punts el Decret número 16/2016, de data 12.02.2016, de nomenament de 
Director de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa.  
 
7/1- D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 



LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
(Exp. 2012/01).- 
(...) 
Primer.- Que l’Ajuntament de VILAGRASSA s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 
Sublot 5 
(2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.  
 
8/1- ADHESIÓ ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ORGANISME AUTÒNOM “JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO” I LA 
“FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS”, PER 
L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I ACCÉS A LES DADES DEL REGISTRE 
DE VEHICLES.-  



(...) 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilagrassa al Convenis següents: 
- Conveni de Col·laboració entre l'Organisme Autònom de la “Jefatura Central de 
Tráfico” i la “Federación Española de Municipios y Provincias” per a l'intercanvi 
d'informació i la mútua col·laboració, subscrit a Madrid, en data 15.03.2006. 
- Conveni de Col·laboració entre l'Organisme Autònom de la “Jefatura Central de 
Tráfico” i la “Federación Española de Municipios y Provincias” en matèria de segurat 
vial,  per l’accés a les dades del registre de vehicles, subscrit a Madrid, en data 
25.11.2009. 
Segon.- Aprovar els models de sol·licitud i protocols d’adhesió als esmentats convenis.  
Tercer.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Quart.- Facultar l'alcalde per a subscriure i signatura dels documents necessaris 
relacionats amb els objectius i obligacions previstos en els esmentats convenis. 
 
9/1- MODIFICACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL.-  
(...) 
Primer.- Modificar l’apartat f) del fitxer “Declaració d’interessos de membres electes”, 
del qual consta aprovada la modificació en sessió plenària de data 05.11.2015, en el que 
ha de constar: f) Cessions: a totes les persones que accedeixin a la web on es publiquin 
les dades. 
Segon.- Modificar l’apartat f) del fitxer “Llars d’infants”, del qual consta aprovada la 
modificació en sessió plenària de data 05.11.2015, en el que ha de constar: f) Cessions: 
a les entitats bancàries. 
Tercer.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de les 
modificacions aprovades. 
Quart.- Obrir el termini d’informació pública per un termini de 30 dies per tal de que 
els ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se 
a la seu d’ aquesta entitat. 
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de resolució. 
Sisè.- Els òrgans responsables de cada fitxer han d’ adoptar les mesures tècniques, de 
gestió i organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, segureta i 
integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer 
efectiu els drets de les persones afectades reconeguts a la LOPD i ales normes que la 
despleguen. 
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient. 
Vuitè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 

10/1- EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
Determinació del preu just per mutu acord.-  
(...) 
Primer.- Donar per rebuda la manifestació de conformitat del propietari de la parcel·la 
21 del polígon 5, en què es va acceptar la quantitat fixada com a preu just de la seva 
parcel·la en l’expedient de l’acord de necessitat d’ocupació.  
Segon.- Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca i al 
pagament en l’exercici del 2016 de la quantitat de 55.000,00 euros i com a pagament 
ajornat en l’exercici del 2017 de la quantitat de 54.968,88 euros.  



Tercer.- Notificar el present acord a l’interessar pel seu coneixement i als efectes legals 
oportuns.  
Quart.- Inscriure l’expropiació en el Registre de la Propietat de Tàrrega. 
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords, inclusiu la 
signatura de l’acta d’ocupació i l’acta de pagament.  
 
TANCAMENT.- I essent les vint hores i vint-i-tres 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, el secretari acctal. que en 
dono fe. 


