ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

05 / 2016
Ordinària
7 de juliol de 2016
21:00 hores
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.
Sr. Jordi Petit i Segura (CiU), 2n Tinent d’Alcalde.
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.
No hi assisteix:
Sra. Isabel Pérez i López (CiU), Regidora.
Sr. Jordi Capdevila i Mata (CiU), Regidor.
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.
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat
fins avui, en virtut del que es disposa en el decret de l’Alcaldia, núm. 94/2016 de data
27.06.2016, que es dóna, íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat
el dia de la sessió plenària ordinària del mes de juny que per acord del Ple de la
Corporació de nou de juliol de dos mil quinze, havia de tenir lloc l’últim dijous dels
mesos de març, juny, setembre i desembre.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts
següents:
Ordre del dia:
1/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
3/2016, 18.04.2016.
2/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
4/2016, 30.05.2016.
3/5- EXPEDIENT ACCÉS A LA INFORMACIÓ 2/2015.

4/5- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE
LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE LES OBRES CORRESPONENTS A
L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-5 POLÍGON K.
5/5- ACORD DE SUPORT ALS REGANTS DEL CANALET.
6/5- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2016
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.
7/5- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2017.
8/5- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE
L’EXERCICI DEL 2015.
9/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL RDL
635/2014.
10/5- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ÚNIC PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM) DE VILAGRASSA.
11/5- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2016.
12/5- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAGRASSA I L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES,
SA.
13/5- APROVACIÓ PROJECTE D’UNIÓ ENTRE EL CAMÍ D’ALTET I EL CAMÍ
DEL PONT DELS CINC ULLS.
14/5- RATIFICACIÓ DECRET 91/2016 DE DATA 22.06.2016, SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ “VIU L’AMETLLA A VILAGRASSA”.
15/5- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ESTACIÓ DE TRACTAMENT
D’AIGUA POTABLE A VILAGRASSA.
16/5- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
1/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
3/2016, 18.04.2016.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 quatre membres presents dels set que legalment el componen.
2/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
4/2016, 30.05.2016.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 quatre membres presents dels set que legalment el componen.
3/5- EXPEDIENT ACCÉS A LA INFORMACIÓ 2/2015.(...)
Primer.- No admetre a tràmit el recurs interposat pel Sr. MJM enfront l’acord adoptat per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 18.04.2016, expedient 2/2015, d’acord amb
les consideracions jurídiques exposades.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada, per la via en què hagi
especificat en el seu escrit.

Tercer.- Si es vol impugnar la present resolució, 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.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
4/5- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE LES OBRES
CORRESPONENTS A L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-5 POLÍGON K.(...)
Primer.- Aprovar provisionalment el compte de liquidació definitiva d' acord amb l'
estipulat a l' informe dels Serveis Tècnics de data 6 de juny de 2016.
- Al cost de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon
d’actuació urbanística.
- Al cost del projecte de reparcel·lació.
- A les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels
acords i les operacions jurídiques derivades dels instruments de gestió urbanística.
a) Costos urbanització
40.121,86 €
b) Projectes d’urbanització i de reparcel·lació. Redacció, direcció
tècnica i coordinació de seguretat
11.857,61 €
c) Inscripció Registre de la Propietat de Tàrrega
2.222,67 €
Suma
54.202,15 €
d) Estació transformadora i baixa tensió
23.470,20 €
Total despeses
77.672,35 €
en proporció al valor de les finques, d’acord amb el que preveu el projecte de
reparcel·lació del PAU-5 Polígon K en el que figura un compte de liquidació provisional,
en el que apareix especificada la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per
raó de les despeses abans esmentades.
Segon.- Comunicar el present acord juntament amb el Compte de liquidació definitiva de
les quotes urbanístiques de les obres corresponents a l’actuació urbanística PAU-5
Polígon K als interessats, atorgant-los audiència pel termini d’un mes a fi de que puguin
presentar al·legacions si es del seu interès.
Tercer.- S’adjunta document annex del compte de liquidació definitiva, amb la
distribució econòmica, degudament detallada per cadascuna de les finques cadastrals
incloses en al PAU 5 Polígon K.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords, així com per
resoldre les al·legacions que es puguin presentar i per a efectuar l’aprovació definitiva del
Compte de liquidació.
Annex
Cadastre
Registre Prop.
Sostre edificable
%
Import quotes
2626201
2640
3.829
27,3207
21.220,65
2626202
2944-2959
1.587
11,3236
8.795,29
2626203
2452
584
4,1670
2.258,58
2626204
2454
566
4,0385
3.136,82
2626205
2579
460
3,2822
1.779,02
2626206
2598
295
2,1049
1.140,89
2626206
2599
295
2,1049
1.140,89

2626207
2626207
2626208
2626208
2626209
2626210
2626211
2626212
2626213
2626214
2626215
2626216
2626217
2626218
2626219
2626220
2626221
2626222
2626223
2626224

2603
2604
2606
2607
2617
2636
2620
2621
2628
2629
2630
2631
2612
2611
2639
2638
2635
2646
2645
2637

294
294
317
317
292
284
304
296
291
306
285
403
396
379
410
303
308
306
300
314

2,0977
2,0977
2,2618
2,2618
2,0835
2,0264
2,1691
2,1120
2,0763
2,1834
2,0335
2,8755
2,8255
2,7042
2,9254
2,1620
2,1976
2,1834
2,1406
2,2405

1.137,03
1.137,03
1.225,98
1.225,98
1.129,29
1.098,35
1.175,70
1.144,76
1.125,42
1.183,44
1.102,22
1.558,58
1.531,51
1.465,76
1.585,65
1.171,83
1.191,17
1.183,44
1.160,23
1.214,38

5/5- ACORD DE SUPORT ALS REGANTS DEL CANALET.(...)
Primer.- Donar recolzament a la tasca emprada per aquests casi 60 anys per la Comunitat
del Canalet.
Segon.- Demanar al Departament d’Agricultura de la Generalitat que faci els possibles
per a que el Canalet , amb una història de quasi 60 anys i preparat per a molts més, tingui
definit d’on abastir-se o seguir amb el Canal d’Urgell o, millorant-ne les condicions
d’aquest, començar a proveir-se del Canal Segarra-Garrigues.
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 President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
6/5- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL SEGON TRIMESTRE DEL
2016 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.(...)
Primer.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del segon
trimestre de l’exercici de 2016, que tot seguit s’indiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24).
- Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents:
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període
comprès entre el 18 de juliol de 2016 i el 19 de setembre de 2016, ambdós inclosos, en
període voluntari.
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats

serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no
ingressat més els interessos de demora.
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
7/5- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2017.(...)
Primer.- Fixar els dos dies de Festa Local per a l’any 2017, del municipi de Vilagrassa en
les dates següents:
Vilagrassa.....................
20 de gener i 7 de desembre de 2017.
Segon. Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Tercer.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
8/5- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE
L’EXERCICI DEL 2015.(...)
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici del
2015.
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici del 2016, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb el
que determinen els articles esmentats en la part expositiva.
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 President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
9/5- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2016, 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:
2n
trimestre de

Període mig
de pagament

Ràtio
operacions

Import
operacions

Ràtio
operacions

Import
operacions

2016

pagades
-18,37473

-16,71366

pagades
55.352,43

pendents de
pagament
-21,87103

pendents de
pagament
26.297,65

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.
10/5- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ÚNIC PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM) DE VILAGRASSA.(...)
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de Vilagrassa, el qual s’adjunta, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, redactat pels tècnics municipals segons la
normativa prevista al citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, d’acord amb l’informe
emès al respecte pels serveis tècnics municipals i que motiven aquesta resolució.
Segon.- Sotmetre a informació pública el Document Únic Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de Vilagrassa, per un termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa
l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant la publicació d’un edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’Edictes de la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Vilagrassa. Durant aquest termini, el Document estarà a disposició de
qui vulgui examinar-lo, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a les oficines municipals,
situades al carrer de Tàrrega, núm.12, per tal que els interessats puguin formular les
al·legacions que considerin pertinents. Transcorregut el citat termini sense que s’hagin
formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar cap altre acord de forma expressa.
Tercer.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Document Únic
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Vilagrassa aprovat, per a la seva
l’homologació, d’acord amb el que disposa l’art. 4.2 del citat Decret 155/2014, de 25 de
novembre.
Quart.- Efectuar les notificacions pertinents de l’aprovació del citat Document Únic
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Vilagrassa.
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, el Sr. Jordi Serés Aguilar, perquè subscrigui tots els documents
que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords i rectificar en qualsevol
moment els errors que es poguessin produir.
11/5- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2016.Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2016 o no hi ha
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits

mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions
vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels quatre membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2016, dins del
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2016, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F. C.E.
Descripció

Augment
Previsió
Import / euros
Final
1
153
60907 01
Accés escola pública Vilagrassa
60.499,99
60.499,99
Suma
60.499,99
Total augment
60.499,99
1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F. C.E. Descripció
Alta
Previsió
Restant
Import / euros
Final
Partida
1
46100 Diputació, ajut directe
55.000,00
80.000,00
1
87001 Romanent líquid de tresoreria
5.499,99
47.423,60 111.492,52
Suma
60.499,99
Total augment
60.499,99

Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
12/5APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA I L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA
D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA.(...)
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilagrassa i l’empresa pública
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, per l’assessorament en el disseny i en la
implementació del Projecte Vilagrassa Cardioprotegida.
Segon.- Facultar l’alcalde, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, per a la signatura del conveni i dels
documents d’execució del present acord.
Tercer.- Trametre el present acord i el conveni a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 309 del Decret 179/1995,
ROAS.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Annex:
“PACTES
Primer. Objecte
El present conveni té per objecte instrumentar i millorar la col·laboració entre el SEM i
l’Ajuntament per l’assessorament en el disseny i en la implementació del Projecte
Vilagrassa Cardioprotegida.
La gestió i coordinació directa per part del SEM del conjunt d’actuacions per mantenir
la cadena de supervivència, que s’inicien amb la detecció precoç d’una emergència

cardiorrespiratòria i la recepció de l’alerta, continuen amb l’activació del recurs
d’emergència adient més proper, el suport a les persones que donen l’alerta mitjançant
els consells telefònics donats per personal expert fins a l’arribada de la primera unitat, el
preavís a l’hospital de destí i l’assistència mèdica fins l’arribada a l’hospital, tot això
incloent-lo en la futura revisió i actualització del codi Aturada CardioRespiratòria
(ACR).
Segon. Compromisos del SEM
El SEM es compromet en els temes exposats a continuació a:
• El SEM vetllarà, segons el procediment intern conjunt amb els ens sanitaris del
territori, per la custòdia i descàrrega de dades clíniques i les publicarà a la història
clínica del pacient atès amb l’aparell desfibril·lador.
• El compromís del SEM en millorar l’accessibilitat i la resposta a les emergències en
l’atenció en l’aturada cardíaca, tant per part del personal sanitari, els primers
intervinents i el ciutadà.
• Elaborar el procediment per la recepció de l’alerta dels desfibril·ladors mòbils.
• Rebre les alertes, coordinar i prestar assistència.
• Assessorar l’Ajuntament en l’estratègia d’implantació d’un sistema de desfibril·lació
pública amb connexió automàtica per la transmissió de dades i localització.
• L’assessorament i supervisió del pla de formació dirigit a institucions públiques i
primers intervinents per dur a terme els projectes d’implantació de desfibril·lació,
d’acord amb el Consell Català de Ressuscitació (en endavant CCR). Tanmateix, el
SEM col·laborarà en la redacció del Pla de formació, seguint les directrius del CCR.
• El SEM es compromet a potenciar el coneixement i l’ús dels desfibril·ladors
mitjançant la realització de campanyes de difusió i accions formatives adreçades a la
població general.
• La recepció de les dades de les alertes generades pels DEA a través de la connexió
automàtica dels dispositius que disposin d’una ubicació fixa publica mitjançant una
línia de telèfon dedicada i connectada al Centre Coordinador del SEM.
• La incorporació a les bases de dades del SEM de la informació de la localització
dels DEAs i la seva disponibilitat facilitada pel Departament de Salut. i/o
l’organisme que el departament consideri.
• Mantenir un registre i avaluar l’activitat de tot el procés assistencial derivat de la
utilització dels DEAs.
• Proporcionar els requeriments tècnics per tal que l’empresa subministradora dels
desfibril·ladors disposi de la informació tècnica per la connexió automàtica de dades
així com dels requeriments funcionals que permetin gestionar l’alerta i activar els
recursos més adequats per la resolució de l’emergència per part del SEM
• Proporcionar assessorament sobre les característiques tècniques i funcionals dels
aparells desfibril·ladors fixes i mòbils
• La participació i la coordinació de les accions de difusió a la població (disseny de
material, actes, etc).
• El SEM no és fa càrrec de la provisió, instal·lació i manteniment del DEAs
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament
L’Ajuntament es compromet a:
• Que els dispositius de desfibril·lació que es puguin instal·lar estiguin connectats
automàticament amb el Centre Coordinador del SEM, i facilitar el registre i les
variacions que hi puguin haver en la ubicació dels DEAs
• Lliurar periòdicament les dades emmagatzemades als desfibril·ladors d’accés públic
i els utilitzats pels primers interventors, desprès del seu us segons procediment
establert.

•

Establir el procediment per a la contractació del subministrament, instal·lació,
manteniment i garantia de disponibilitat 24hx7d dels desfibril·ladors.
• Seguir el procediment, lliurat per SEM, d’activació d’Emergències Sanitàries per la
utilització dels desfibril·ladors mòbils.
• Cada DEA necessitarà una persona responsable per a poder confirmar l’alerta i, si
escau, precisar la localització de la persona afectada.
• Seguir el Pla de formació que es redactarà per part del SEM per a les primeres
persones intervinents i continuar i potenciar el Programa Suport Vital Basic a les
escoles que es porta a terme al municipi, amb la col·laboració del CCR
• L’Ajuntament es compromet conjuntament amb SEM a potenciar el coneixement i l’ús
dels desfibril·ladors mitjançant la realització de campanyes de difusió i accions
formatives adreçades a la població general.
• L’Ajuntament podrà requerir canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixes atenent
únicament a criteris de vandalisme que posin en risc la seguretat dels aparells.
Quart. Condicions econòmiques
Aquest conveni no inclou cap contraprestació econòmica entre l’Ajuntament i el SEM.
Cinquè. Confidencialitat
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació la qual
tingui accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que
s’estableixin per a garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a no
divulgar aquesta informació a terceres persones sense consentiment exprés i per escrit de
les altres parts.
En relació a les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència d’aquest
contracte, les parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament.
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, comprometent-se les
parts al seu compliment fins el moment en què la informació hagi esdevingut de públic
coneixement.
Sisè. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys a comptar des de l’1 de juny de 2016, sense
perjudici de la possibilitat de pròrroga abans de la seva finalització. Les pròrrogues
seran de caràcter exprés i anual a partir del quart any de conveni. La durada total no
podrà ser superior a sis anys.
Setè. Resolució
El present conveni podrà ser resolt per qualsevol de les següents causes:
• L’incompliment dels pactes del contracte.
• El mutu acord de les parts.
• La impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte
del contracte.
Vuitè. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment per dur a terme la planificació i execució dels
acords del present conveni, amb membres de les dues entitats signants. Amb acord
d’ambdues parts es podrà convidar a altres entitats com a assessores.
Novè. Règim jurídic
Respecte les discrepàncies que poguessin sorgir en la interpretació o execució del
present conveni de col·laboració, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

13/5- APROVACIÓ PROJECTE D’UNIÓ ENTRE EL CAMÍ D’ALTET I EL
CAMÍ DEL PONT DELS CINC ULLS.(...)
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució d’obra ordinària denominat:
- Bàsic i d’execució del camí d’unió entre el camí d’Altet i el camí del pont dels cinc ulls,
redactat per l’arquitecte municipal, el Sr. Joan Gangolells i Feixas,, amb un pressupost
d’execució per contracta (PEC) de sis mil dos-cents vuitanta euros amb seixanta-sis
cèntims (6.280,66 €) i el valor de l’expropiació ascendeix a cent seixanta-vuit euros amb
trenta cèntims (168.30 €) en total (6.448,96 €).
Queda aprovada, alhora, en unitat d'acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i
drets que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte esmentat, relació que figura
com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa referència l'article 31 del
ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets
objecte d'expropiació i ocupació.
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat -inclosa la relació detallada de béns i drets que
s'expropien i ocupen que en forma part- a informació pública, mitjançant edicte al BOP,
en el diari “El Punt Avui”, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 235.2 apartat c) del DL
2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i
consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que
s’estimin adients sobre el projecte, i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la
relació de béns i drets que s'expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder
al·legar, si s'escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l'ocupació o
disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal. El termini de 30
dies hàbils comptarà des de l'endemà de la publicació de l'Anunci corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu sense necessitat
d’ulterior acord de l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el
BOP, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix
en l’article 38.2 del D. 179/1995, ROAS.
Quart.- Declarar la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra municipal ordinària
abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apareixen identificats
en la relació detallada a què fa referència l'apartat primer a efectes d'expropiació i
ocupació.
Cinquè.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a
expropiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant,
LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant, REF). Alhora, es posarà en coneixement dels
titulars de béns i drets expropiats que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció
de la notificació dels presents acords, han d'acreditar davant aquest Ajuntament la
titularitat d'aquests béns o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d'una
còpia autenticada). Dins del mateix termini, els titulars de les finques objecte
d'expropiació hauran de justificar la identitat de terceres persones que siguin titulars de
drets reals o posseïdors o ocupants de la finca de la seva titularitat, com per exemple:
usufructuaris, arrendataris, precaristes, etcètera. En qualsevol cas, la inobservança dels
requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment expropiatori.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Setè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.

ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s'expropien:
Finca núm. 1 Referència – 8, objecte d’expropiació. Superfície objecte d'expropiació:
561,00 m2s Naturalesa de la finca: Rústica Dades Cadastrals: Polígon 5, Parcel.la 11.
Referència Cadastral 25306A005000110000JO. Dades registrals: Registrat en el Registre
de la Propietat de Tàrrega, Finca núm. 1119, Tom 2492, Llibre 52, Foli 70. Valoració dels
béns i drets: (561 m2 x 0,30 €/m2) = 168,30 Euros. Destí: Sistema viari.
14/5- RATIFICACIÓ DECRET 91/2016 DE DATA 22.06.2016, SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ “VIU L’AMETLLA A VILAGRASSA”.Atès que l’Alcaldia en data 22.06.2016, va dictar el Decret núm. 16/2016, el qual és del
tenor literal següent:
“”DECRET D’ALCALDIA NÚM. 91 / 2016.SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE
FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME (Anualitat 2016).
Atès que durant el període 2015-2018 el municipi de Vilagrassa executarà diferents
actuacions emmarcades en un pla conjunt de foment del turisme al municipi. Atenent que
totes aquestes actuacions tenen la mateixa finalitat de desenvolupament local i turístic
amb principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Així mateix, tenen un
nexe comú i vertebrador el qual s’ha denominat “Viu l’ametlla a Vilagrassa” i que inclou
les següents actuacions:
− Construcció del Centre d’Interpretació de l’Ametlla.
− Creació del Jardí Botànic de l’Ametlla i camp experimental d’ametllers.
− Dotar d’accessibilitat al nou Centre d’Interpretació de l’Ametlla amb la
construcció del vial d’accés necessari amb zones d’aparcament dissuasòries
específiques i senyalització.
− Implantació del turisme d’Indústria Viva a través de la inversió privada i
establiment de convenis amb Ametlles Vicens S.L. i Torrons Vicens S.L.
− Potenciació gastronòmica de l’ametlla al propi Centre d’Interpretació de l’Ametlla
i els restaurants i hotel del municipi.
− Creació de zones de connexió amb la natura integrades als camps.
− Creació d’una geoguia.
− Implantació de la web de la Fira de l’Ametlla i del Turisme de l’Ametlla.
− Potenciació de l’atractiu del patrimoni arquitectònic municipal a través de les
visites i amb l’ampliació de la web municipal amb l’apartat de patrimoni
arquitectònic municipal incloent:
Vistes amb dron del patrimoni arquitectònic i l’entorn (incloent els camps
d’ametllers).
Gigafotos del patrimoni.
Crear plànol tàctil amb Braille per a invidents i maquetes 3D del
patrimoni.
Audicions explicatives del patrimoni per a sordmuts.
− Creació de tallers i experiències relacionades amb l’ametlla.
Vista la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme per
a l’any 2016, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i
la Direcció General de Turisme, ordre EMC/145/2016 de data 3 de juny publicada al
DOGC núm. 7138 de data 09.06.2016.

En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1.g) i u) 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.f) i s) de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, RESOLC:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya per l’actuació denominada “Viu l’ametlla a Vilagrassa”, la
qual està emmarcada en ordre EMC/145/2016 de data 3 de juny publicada al DOGC núm.
7138 de data 09.06.2016.
Segon.- Acceptar els compromisos derivats de la convocatòria i les bases reguladores per
a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de
plans de foment territorial del turisme per a l’any 2016 del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Turisme, en cas de
resultar beneficiaris d’un ajut econòmic.
Tercer.- Aprovar la documentació i l’expedient de petició de l’esmentat ajut.
Quart.- Adoptar el compromís d’executar l’actuació, sempre condicionada a resultar
beneficiaris d’un ajut econòmic.
Cinquè.- L’Ajuntament de Vilagrassa habilitarà crèdit suficient en el pressupost
municipal per poder realitzar l’actuació.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.””
Votació: L’ajuntament Ple se’n dona per assabentat i per majoria absoluta, per unanimitat
dels quatre membres presents, dels set legalment el componen, acorda ratificar en tots els
seus punts el Decret número 91/2016, de data 22.06.2016, de sol·licitud de subvenció
nomenament per al desenvolupament del pla de foment territorial de turisme, “Viu
l’Ametlla a Vilagrassa”.
15/5- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ESTACIÓ DE
TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE A VILAGRASSA.(...)
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’instal·lació d’una Estació de Tractament
d’Aigua Potable (ETAP - planta potabilitzadora) al municipi de Vilagrassa, redactat per
l’Oficina tècnica SPROTEC i que ascendeix a l’import total 140.524,11 euros i 29.510,06
euros d’IVA, en total 170.034,17 euros. Essent els honoraris tècnics de redacció i direcció
del projecte de 9.865,28 euros i 2.071,71 euros d’IVA, en total 11.936,99 euros.
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la
realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, mitjançant el
projecte d’instal·lació d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP - planta
potabilitzadora) al municipi de Vilagrassa.
Tercer.- Acceptar els compromisos derivats de la convocatòria i les bases reguladores per
a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per a la realització d'inversions
per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, en cas de resultar beneficiaris d’un ajut
econòmic.
Quart.- Aprovar la documentació i l’expedient de petició de l’esmentat ajut.
Cinquè.- L’Ajuntament de Vilagrassa habilitarà crèdit suficient en el pressupost
municipal per poder realitzar actuació.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Setè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.

16/5- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.Mocions.No se’n presenta cap.
Resolucions.Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari acctal. dóna compte al Ple de la Corporació de la
relació de Decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 1 d’abril de 2016, fins a la data
d’avui, del núm. 38 al 99 del 2016, els quals es troben a disposició dels membres del
Consistori a Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
Precs i preguntes.Precs:
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix.
Preguntes:
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del
mateix.
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i trenta-dos 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.

