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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    02 / 2020 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   14 de febrer de 2020 
Horari:  18:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents: 
 
Sr. Jordi Serés Aguilar  (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde. 
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde. 
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora. 
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.  
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.  
Sr. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), Regidor 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc. 
 
No hi assisteix:   
 
- 
 
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: 
 
1/02- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 01/2020, 
17.01.2020. 
2/02- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SANTIAGO TUGUES 
FUSTÉ. 
3/02- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2019. 
4/02- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 6/2020. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 
2020, I DEL PLA DE TRESORERIA 2020. 
5/02- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DEL 2020. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/02- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 01/2020, 
17.01.2020.-  
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. 



2  /  7 

El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per unanimitat dels sis 
membres presents, dels set que legalment el componen.  
 
2/02- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SANTIAGO TUGUES 
FUSTÉ.- 
Atès que en data 17 de gener de 2020 l’Ajuntament Ple va prendre coneixement de la renúncia al 
càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Vilagrassa de la Sra. Maria Teresa Vidal Moreno i de la 
renúncia a prendre possessió del càrrec de Regidora de la Sra. Maria Soler Canaleta. 
Atès que la Junta Electoral de Zona en data 27.01.2020 ha emès la credencial, que acredita com a 
regidor electe de l’Ajuntament de Vilagrassa, pel grup de FP-AM, al Sr. Santiago Tugues i Fusté. 
Atès que s’ha donat compliment als tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (RD 2568/1986), en relació a la presentació 
de la credencial, i atenent que el Sr. Santiago Tugues Fusté  ha efectuat les seves declaracions sobre 
béns patrimonials i interessos que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i també la 
declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
En compliment del que determina l’article 108.8 de la LOREG, la pressa de possessió del càrrec de 
regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta al RD 707/1979, de 
5 d’abril; per tant, el Sr. Santiago Tugues Fuste ha de prendre possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Vilagrassa, previ jurament o promesa d’acord amb la fórmula legalment establerta. 
A la vista de tot l’exposat el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Santiago Tugues Fusté, si: 
¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor 
de l’Ajuntament de Vilagrassa, servir els interessos del municipi amb lleialtat al Rei i al President de la 
Generalitat de Catalunya, i complir i fer complir les Lleis d’acord amb el que disposen la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?. 
El Sr. Santiago Tugues Fusté, respon que SI prometo, per imperatiu legal, per expressió democràtica de 
la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro 
que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament prospera i territorialment equilibrada. 
Després de la presa de possessió com a Regidor del Sr. Santiago Tugues Fusté, aquest s’incorpora a la 
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, amb la qual cosa des d’aquest moment passa a formar 
part de la Corporació. 
Tot seguit, el Sr. Alcalde pronuncia unes paraules de benvinguda, agraint-li el seu compromís i el 
temps que dedicarà al municipi. 
 
3/02- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2019.- 
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 2019 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. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favors 
dels Regidors/es del Grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i tres abstencions del Regidor/es del Grup de 
(FP-AM), acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2019, dins del pressupost 
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2019, amb el detall següent: 
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment Previsió 

  Import / euros Final 
1 011 31000  Interessos  498,99 2.498,99 
1 011 91200  Amortització de préstecs 256,21 54.600,37 
1 912 22601  Atencions protocol·làries  543,19 4.043,19 
1 920 21200  Rep/mant/cons/edificis 2.108,49 4.108,49 
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1 920 21300  Rep/mant/const/maquinària 1.633,89 2.633,89 
1 920 21600  Rep/mant/const/inform 2.551,36 10.551,36 
1 920 22000  Material oficina 900,52 4.100,52 
1 920 22200  Telefòniques 472,20 4.172,20 
1 920 22007  Altre material 124,70 524,70   
    Suma 9.089,55 
    Total augment 9.089,55 
 
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Baixa  Previsió 

Import / euros  Final 
1 929 500  Fons de contingència 2.144,15 0,00 
1 161 21900  Rep/mant/reventons/tubs aigua 2.162,33 1.837,67 
1 161 22101 02 Rep/mant/aigua 1.407,60 1.592,40 
1 320 22700  Neteja CEIP 2.072,10 10.927,90 
1 425 22100  Energia Elèctrica 1.041,77 13.758,23 
1 338 20301  Lloguer llums de Nadal 261,60 3.547,22  
    Suma                                        9.089,55 
    Total augment 9.089,55 
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. 
 
Intervencions: 
La Sra. Auró assenyala que la partida d’atencions protocol·làries és molt elevada i que el seu grup 
s’abstindrà. 
 
4/02- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 6/2020. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER 
A 2020, I DEL PLA DE TRESORERIA 2020.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  6/2020, de data 16 de gener de 2020, referent 
a l’aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’exercici del 2020. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 6 /2020.- 
Vista la necessitat d'elaborar un Pla de Disposició de Fons, amb la finalitat de permetre a l'Entitat 

Local planificar la seva tresoreria per complir amb les obligacions legals fer front als pagaments 

realitzats per l'Entitat Local, 

Vist l'informe de Tresoreria de data 16 de gener de 2020 de conformitat amb l'establert en l'article 187 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març,  RESOLC 

PRIMER. Aprovar el que es disposa en el Pla de Disposició de Fons, en relació amb les previsions 

sobre la gestió dels fons integrants de la Tresoreria per fer front a les obligacions contretes per 

aquesta Entitat Local. 

SEGON. El Pla de Disposició de Fons tindrà vigència anual i es considerarà d’aplicació en els 

exercicis següents mentre que no es produeixi l’aprovació d’un de nou.  

TERCER. Publicar el Pla de Disposició de Fons en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, 

estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça 

https://www.vilagrassa.cat].” 
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PLA DE TRESORERIA. 
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborat el pla de tresoreria per a 2020 i que contempla la 
prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de fons, periodicitat i cadència. 
Atès el que disposen els fonaments legals següents: 
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març (articles 65 i 187). 
- Bases d’execució del pressupost vigent. 
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la morositat. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat. 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament. 
S’informa al Ple de l’Ajuntament de dit pla de tresoreria, pel seu degut coneixement, el qual ha estat 
publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
5/02- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DEL 2020.- 
Atès que en data 17 de desembre de 2019 l’Ajuntament Ple va aprovar inicialment el Pressupost 
General per l’any 2020, les Bases d’execució, la plantilla i la RLT, havent-se exposat al públic per un 
termini de 15 dies, mitjançant edicte publicat en el BOP de Lleida núm. 247 del 24 de desembre de 
2019. 
Atès que la Sra. Gràcia Auro Trullols, en nom i representació d’ ERC, ha presentat, en data 17 de gener 
de 2020 un escrit on formula al·legacions, on consten dues reclamacions, als Pressupostos Municipals 
per l’any 2020. 
Considerant que l’article 169.1 del TR de la LRHL, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, estableix 
que en el cas que s’haguessin presentat reclamacions el Ple disposarà del termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
Resultant que procedeix desestimar la reclamació presentada pels motius compresos en l’informe de 
Secretaria Intervenció de data 22.01.2020, que diu el següent: 
 
“”INFORME EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA AL PRESSUPOST DE L’ANY 
2020 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESMENTAT PRESSUPOST. 
Jordi Martí Gasull, Secretari interventor ac. de l’Ajuntament de Vilagrassa, en virtut d’allò establert 

en els articles 173 del ROF i RJEL, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i 3 i 4 del RD 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 

amb Habilitació de Caràcter Nacional, s’emet l’informe preceptiu, següent: 

INFORME 
Normativa reguladora: articles 168 – 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Identificació:  Expedient Pressupost Municipal 2020  

Òrgan que el sol·licita: Alcaldia 

Caràcter:   Preceptiu 

1. Antecedents: 
El Pressupost General per l’any 2020 va ser aprovat inicialment en el ple celebrat el dia 17 de 

desembre de 2019 i exposat al públic per un termini de 15 dies, mitjançant edicte publicat en el BOP 

de Lleida núm. 247 del 24 de desembre de 2019. 

La Sra. Gràcia Auro Trullols, en nom i representació d’ ERC, (RE 36 – 17.01.2020) en el període 

d’exposició al públic de l’expedient d’aprovació del pressupost per l’any 2020, ha presentat, en data 

17 de gener de 2020 un escrit on formula al·legació als Pressupostos Municipals per l’any 2020, on 

consten dues reclamacions. 

2. Fonaments jurídics: 
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- La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del 

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

- Els articles del 2 al 23 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítols I del Títol 

VI de la LRHL. 

- La LO 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, por la que s’aprova l’ Estructura dels Pressupostos de 

les Entitats Locals.  

- L’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model simplificat 

de comptabilitat local. 

- L’Ordre HPA/419/2014, de 14 de març, modificant determinats articles de l’Ordre EHA/3565/2008, 

de 13 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

- Els articles 4.1, 15 i 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 

Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva 

aplicació a les Entitats Locals. 

- Els articles 22.2.e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

3. Legitimació activa i causes de reclamació 
Abans d’entrar a analitzar el contingut de les reclamacions o al·legacions cal tenir present el següent.  

En primer lloc cal tenir present que l’article 170.1 del TRLH limita la legitimació per a presentar 

reclamacions al Pressupost a: 

a) els habitants del territori de la entitat local.  

b) els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori.  

c) els col·legis oficials, Cambres Oficials, Sindicats, Associacions i altres entitats legalment 

constituïdes per a vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals quan actuïn en defensa 
dels que els son propis.  

Per tant, la Sra. Gràcia Auro Trullols en nom i representació d’ ERC, estaria legitimada per presentar 

reclamacions d’acord amb la lletra c) anterior. 

En segon lloc, cal tenir present que els motius per presentar al·legacions també estan taxats, en aquest 

sentit l’article 170.2 del TRLH estableix que son els següents:  

a.- Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei.  

b.- Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut 

de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.  

c.- Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o be 

d’aquestes respecte a les necessitats per a les que estigui previst.  

Per tant i sens perjudici que per altre mitjà es pugui donar resposta als diferents aspectes que es 

mencionen en les al·legacions, als efectes del present expedient cal centrar-se en analitzar si les 

al·legacions presentades es poden incloure en algun dels supòsits que preveu l’article abans esmentat. 

També s’ha de tenir en consideració que la jurisprudència reconeix que, la falta d’ajust als motius 

d’impugnació previstos en l’esmentat article no pot, en cap cas, erigir-se com causa de no admissió de 

l’al·legació sinó, en tot cas, com a causa de desestimació. 

4. Pressupost inicial aprovat 
El pressupost inicial de 2020 garanteix la suficiència dels ingressos en relació a les depeses 

pressupostades, trobant-se equilibrat.  

El pressupost inicialment aprovat no omet, en cap cas, els crèdits exigibles i compleix tots els tràmits 

legals preceptius per a la seva elaboració i aprovació. 

L’expedient del Pressupost del 2020 conté els documents i informes de Secretaria Intervenció 

preceptius. 

5. Al·legació presentada 
Qüestions plantejades: Reclamacions 

1 – Reduir les partides d’inversions previstes per al pressupost inicial 2020, de manera que 

eliminem el dèficit pressupostari que preveu l’informe d’Intervenció. Considerant que el projecte 
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de la piscina municipal és prioritari, proposem reduir en 118.204,95 euros de les altres partides 

d’inversió, planificant la seva execució per a següents exercicis, per no ser prioritàries. 

Pel que fa a la qüestió plantejada en la Reclamació primera de l’al·legació de reducció de les partides 

d’inversions previstes no prioritàries per eliminar el dèficit pressupostari. 

No planteja cap qüestió tècnica taxada en l’article 170.2 TR LRHL. 

La situació de dèficit pressupostari determina la necessitat d’acudir als mercats financers per a 

finançar el desequilibri entre els ingressos i les despeses no financeres, tal i com preveu el pressupost 

del 2020. 

2 – Limitar les previsions de nou endeutament al límit del 75% que estableix el règim de comunicació 

del Departament de Tutela Financera de la Generalitat. 

No planteja cap qüestió tècnica taxada en l’article 170.2 TR LRHL. 

El llindar màxim d’endeutament està fixat en el 110 % d’acord amb l’article 53.2 del TR LRHL i DF 

31 de la Llei 1/2012, de 27 de desembre, LGPE 2013. El que preveu el pressupost del 2020 és del 

96,52 %, per sota d’aquest llindar, trobant-se inclòs en el règim d’autorització prèvia a tutela 

financera de la Generalitat.  

Analitzat doncs el contingut de l’exposat, les dos reclamacions descrites en l’al·legació presentada, es 

considera que no poden enquadrar-se en cap dels supòsits que preveu l’article 170.2 del TR LRHL, ja 

que no acrediten en relació al pressupost: 

a.- No haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei.  

b.- Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut 

de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.  

c.- Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o be 

d’aquestes respecte a les necessitats per a les que estigui previst.  

Les reclamacions no plantegen cap qüestió tècnica taxada, sinó unes valoracions de caràcter personal 

i/o polític, a l’ensems que tampoc es proposa cap alternativa concreta i específica. 
Per tot l’exposat es considera que cal proposar la desestimació de les al·legacions presentades per la 

Sra. Gràcia Auro Trullols, en nom i representació d’ ERC, i en conseqüència que procedeix no 

atendre al que es demana.   

6. Tramitació aprovació definitiva 
La proposta d’acord s’elevarà al Ple de l’Ajuntament, per tal que procedeixi a resoldre les 

reclamacions presentades per majoria simple i aprovar definitivament al mateix temps, i per idèntica 

majoria, l’expedient d’aprovació definitiva del pressupost. 

L’acord serà inserit al BOP de Lleida. 

L’acord que recaigui ha de notificar-se als reclamants indicant-los expressament els recursos que 

procedeixin. 

Es remetrà còpia de l’acord d’aprovació definitiva a l’Administració General de l’Estat i a la 

Generalitat de Catalunya.  

7. Conclusió 
Per les qüestions exposades s’ha de desestimar l’al·legació, per entendre que les raons proposades no 

s’adeqüen a cap dels motius taxats que estableix la regulació del procediment pressupostari i, per tant 

no s’ajusten a Dret.  

Per la qual cosa s’hauria d’elevar la proposta d’acord al Ple per a la desestimació de l’al·legació i 

l’aprovació definitiva del Pressupost del 2020. 

Això és el que informo als efectes que corresponguin, i, conseqüentment, subjecte a rectificació si és 

procedent i fonamentat en dret, per la qual cosa queda emès aquest informe preceptiu.  

8. Proposta d’acord 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE L’EXERCICI DEL 2020.- 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada, on consten dues reclamacions, per la Sra. Gràcia Auro 

Trullols, en nom i representació d’ ERC, contra el Pressupost Municipal de l’exercici 2020, en atenció 

als fonaments de dret exposats en l’informe de secretaria intervenció. 

Segon.- Aprovar definitivament l’expedient i el Pressupost municipal de l’any 2020, les bases 

d’execució, la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball. 
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Tercer.- Procedir a la seva publicació en el BOP de Lleida resumit per capítols, tal i com es disposa a 

l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLEG 2/2004) i a 

l’article 20.3 del RD 500/1990. 

Quart.- Notificar el present acord a la Sra. Gràcia Auro Trullols, que va actuar en nom i 

representació d’ ERC, oferint-li els recursos escaients al cas. 

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 i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester 

pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 

No obstant l’Ajuntament en Ple resoldrà allò que consideri més convenient. 

Vilagrassa, 22 de gener de 2020.”” 

 
Considerant que correspon al Ple de l’Ajuntament pronunciar-se sobre les reclamacions presentades, 
aprovant al mateix temps, amb caràcter definitiu, l’expedient del Pressupost del 2020, en virtut d’allò 
previst als articles 169.2 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i 22.2.e) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, 
per quatre vots a favors dels Regidors/es del Grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i tres abstencions dels 
Regidor/es del Grup de (FP-AM), acorda: 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada, on consten dues reclamacions, per la Sra. Gràcia Auro 
Trullols, en nom i representació d’ ERC, contra el Pressupost Municipal de l’exercici 2020, en atenció 
als fonaments de dret exposats en l’informe de secretaria intervenció. 
Segon.- Aprovar definitivament l’expedient i el Pressupost municipal de l’any 2020, les bases 
d’execució, la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball. 
Tercer.- Procedir a la seva publicació en el BOP de Lleida resumit per capítols, tal i com es disposa a 
l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLEG 2/2004) i a 
l’article 20.3 del RD 500/1990. 
Quart.- Notificar el present acord a la Sra. Gràcia Auro Trullols, que va actuar en nom i representació 
d’ ERC, oferint-li els recursos escaients al cas. 
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 i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
Intervencions:  
La Sra. Auró diu que consideren el deute molt elevat i que no votaran a favor del pressupost del 2020, 
per tant s’abstindran. Considera que seria més correcte estar en el 75% d’endeutament. Acaba 
assenyalant que ja es veurà si caldrà fer un PEF o un PS. 
 
TANCAMENT 
I essent les divuit hores i trenta minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el 
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari 
interventor accidental que en dono fe.  
 

L’Alcalde     El secretari interventor ac. 
Jordi Serés i Aguilar   Jordi Martí i Gasull 
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