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

08 / 2019
Extraordinària
16 de juliol de 2019
18:30 hores
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.
Sra. Maria Teresa Vidal Moreno (FP-AM), Regidora
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:
1/8- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 07/2019,
15.06.2019.
2/8- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE
LES SESSIONS PLENÀRIES.
3/8- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
4/8- CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
5/8- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LES ENTITATS O ÒRGANS
COL·LEGIATS.
6/8- CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL.
7/8- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS I DELEGACIONS SEGÜENTS:
a) NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
b) DELEGACIONS A FAVOR DELS REGIDORS/ES.
8/8- RÈGIM DE DEDICACIÓ CÀRRECS ELECTES.
9/8- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ELECTRÒNICA DE LES SESSIONS PLENÀRIES.
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10/8- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2019, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.
11/8- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2019.
12/8- APROVACIÓ PROJECTE DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DE VILAGRASSA.
Desenvolupament de la sessió:
1/8- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 07/2019,
15.06.2019.- 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
set membres presents, que legalment el componen.
2/8- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES.- Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, de data 1 d’abril, i havent-se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la
nova Corporació Local, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries,
havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat trimestral, per imperatiu del
que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans esmentada, en la seva nova redacció
donada per la Llei 11/99, de 21 d'abril i l’article 98.a) del DL 2/2003, Text Refós català.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, a
proposta de l’alcalde president, l’ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favor i tres
vots en contra de les regidores del grup de (FP-AM), acorda:
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb
periodicitat trimestral, tindran lloc l’últim dimarts, no festiu, dels mesos de març, juny, setembre i
desembre, fixant-se a les divuit hores i trenta minuts (18:30) hores, en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.
SEGON.- Facultar al senyor Alcalde, per a no convocar sessions del Ple el mes d'agost, com a
conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals,
així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries trimestrals del Ple, dins del
mateix mes de la seva celebració o posterior, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període
de vacances o altre motiu.
TERCER.- Establir el proper 24 de setembre de 2019 per a la celebració de la primera sessió ordinària
del Ple de la Corporació de Vilagrassa.
QUART.- El desenvolupament de les sessions plenàries, s’estableix de conformitat amb el que es
preveu als articles 46 i 47 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
articles 97 i 98 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 del 77 al 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores, pel seu coneixement i efectes.
Intervencions:
La Sra. Auró diu que consideren que l’hora fixada per les sessions plenàries no és l’adequada,
considerant que seria millor a les 20 hores.
L’alcalde, el Sr. Serés, manifesta que s’ha fixat aquesta hora per una qüestió de conciliació familiar.
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3/8- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- La Comissió Especial de
Comptes és de preceptiva existència en totes les Corporacions, tal i com així ho estableix l'article 48.1
apartat c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, article 116 de la Llei 7/1985, LBRL i altres disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local.
Per tant, i atès el que s'estableix al respecte en els articles 48, 58, 100, 101, 102 i103 del DL 2/2003 i
altres disposicions aplicables al cas, i en especial l'article 20.1 apartat c) i 116 de la Llei de Bases i
articles 123 i següents del ROF, a proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar,
l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels set membres presents, que legalment el
componen, acordà:
Primer.- Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan col·legiat complementari amb
facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal.
Aquesta Comissió, de conformitat amb el que es disposa a l'article 101 de la Llei Municipal de
Catalunya, actuarà amb les facultats que al respecte li atribueixen les vigents disposicions legals en
matèria de Règim Local.
L’esmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al dia 1 de juny de cada any.
Segon.- La Comissió Especial de Comptes serà integrada per membres de tots els grups polítics que
formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament,
assignant-se a cada un dels grups els membres següents:
Grup municipal de (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2 membres
Grup municipal de (FP-AM), 1 membre
Tercer.- Atenent a la representativitat de cada grup polític, la Comissió Especial de Comptes quedarà
constituïda amb els membres següents:
En representació del grup municipal de (JxV) (JxCAT-JUNTS):
- Sr. Jordi Serés Aguilar
- Sr. Oscar Abascal Abascal
En representació del grup municipal de la (FP-AM):
- Sra. Gràcia Maria Auró Trullols
Quart.- La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspondrà, en tot cas, a l'alcalde
president de l'Ajuntament, que podrà, no obstant, delegar-la en qualsevol dels Srs./Sra. Regidors/es de
la Corporació.
Cinquè.- El funcionament de la Comissió Especial de Comptes s'ajustarà a les disposicions legals i
reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del Règim
Local.
4/8- CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.- L'article 50 apartat primer del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 24 i
següents del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF i disposicions concordants, estableixen la
facultat de constitució de Grups Municipals en aquelles Corporacions Locals de població inferior als
20.000 habitants, a l'objecte de possibilitar un millor funcionament dels òrgans de govern de la
Corporació, sempre i quan així ho acordi el Ple de l'Ajuntament.
Considerant la procedència que els grups polítics que integren la Corporació gaudeixin de la
possibilitat de constituir-se alhora en Grups Municipals, i a la vista dels escrits presentats pels diferents
grups municipals, sol·licitant la seva creació i indicant els seus representants, a proposta de l’alcalde
president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels set
membres presents, que legalment el componen, acordà:
Primer.- Es crea en el sí de l'Ajuntament la figura dels Grups Municipals, estructurats en base a cada
una de les llistes electorals que han obtingut representació en el Consistori, a l'objecte de canalitzar la
participació dels representants d'aquelles en les activitats de l'Ajuntament i en el funcionament dels
òrgans de govern de la Corporació. S'admetrà, no obstant, l'existència d'un Grup Mixt en el supòsit que
un o més Regidors/es no quedin integrats en cap dels Grups Municipals que puguin constituir-se.
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Segon.- Llevat que el Ple de l'Ajuntament disposi una regulació distinta, s'assimilarà els Grups
Municipals en funció dels Grups Polítics que integren la Corporació, establint-se, en conseqüència
idèntics Grups Municipals com llistes electorals han obtingut representació política a la Corporació. A
quins efectes s'entendrà que, si cap Regidor manifesta expressament el contrari, els Grups Municipals
es consideren constituïts per tots i cada un dels membres que componen les llistes electorals amb
representació al consistori, assumint les funcions de portaveu els manifestats per escrit per cadascun
dels Grups, per tant les denominacions dels Grups Municipals seran les següents:
- Llista electoral (JxV) (JxCAT-JUNTS): Grup Municipal (JxV) (JxCAT-JUNTS), resta format pels
regidors/es següents: Jordi Serés i Aguilar, Òscar Abascal i Abascal, Angelina Ansaldi Carreras i Eva
Melero Ramon.
Portaveu:
Oscar Abascal i Abascal
Portaveus suplents: Eva Melero Ramon
Angelina Ansaldi Carreras
- Llista electoral (FP-AM): Grup Municipal (FP-AM), resta format per les regidores següents: Gràcia
Maria Auró Trullols, Núria Cabrerizo Manós i Maria Teresa Vidal Moreno.
Portaveu:
Gràcia Maria Auró Trullols
Portaveus suplents: Núria Cabrerizo Manós
Maria Teresa Vidal Moreno
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que en relació a la petició de disposar d’un despatx, avui han rebut la resposta en el
sentit que no n’hi ha cap de disponible. Afegeix que continuen creien que disposar d’un despatx és
important i que tenen dret a gaudir d’un punt de reunió del seu grup.
L’alcalde, el Sr. Serés, manifesta que aquest no és un punt a tractar en l’ordre del dia.
5/8- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES ENTITATS O
ÒRGANS COL·LEGIATS.- Als efectes de donar compliment al que es disposa a l'article 38 apartat
c) del RD 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, i per tal de designar els representants de l'Excm. Ajuntament de Vilagrassa en
les Entitats i òrgans col·legiats on es requereix la presència Institucional de la Corporació, a proposta
de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre
vots a favor i tres vots en contra de les regidores del grup de (FP-AM), acordà:
Primer.- Designar representants de l'Ajuntament de Vilagrassa, els Srs/es. Regidors/es que a
continuació es detalla en les entitats i òrgans col·legiats següents:
Consell de participació de la Llar d’Infants
“Picarol” de Vilagrassa
Sr. Jordi Serés Aguilar
Consell Escolar del CEIP Ramon Perelló
Sra. Isabel Pérez i López
Comunitat de Regants
Sr. Jordi Capdevila i Mata
Consorci LOCALRET
Sr. Òscar Abascal i Abascal
Federació Fires de Catalunya FEFIC
Sr. Justo Minguella Albareda
Consell Esportiu de l’Urgell
Sr. Jaume Pont Rovira
Segon.- Comunicar el present acord a les entitats i òrgans col·legiats abans referenciats, pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Intervencions:
La Sra. Auró, pregunta si els designats rebran algun tipus de retribució, doncs no s’indica en la
proposta.
L’alcalde, el Sr. Serés, manifesta que no està fixada cap retribució.
6/8- CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL.- Als efectes de conformar
l’organització complementària municipal durant el present mandat, a la vista de la nova composició
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política d'aquest derivada dels resultats electorals de les Eleccions Locals celebrades el passat 26 de
maig de 2019.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 130 i següents del RD 2568/1986, de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
articles 69 i 72 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 62 i següents 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, es poden crear consells assessors per canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves
associacions en els assumptes municipals. Concretament l’article 66.2 del Decret legislatiu 2/2003,
estableix que els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana. És per això
que l’Ajuntament de Vilagrassa vol crear el consell assessor municipal, on es puguin expressar i
valorar totes les opinions de la ciutadania, per tal de fomentar la participació ciutadana, dinamitzar els
agents locals i de crear xarxes de cooperació entre ells, afavorir el diàleg entre els diferents agents
implicats en les accions relacionades amb els diferents àmbits del municipi.
A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per quatre vots a favor i tres vots en contra de les regidores del grup de (FP-AM), acordà:
Primer.- Aprovar la creació del Consell Assessor Municipal, amb el règim de funcionament i la
composició que a continuació s’indica:
CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL
Objecte:
- L’assessorament a l’Alcaldia i als Regidor/es amb competències delegades, per a l’organització,
programació i coordinació dels diferents àrees i àmbits competencials.
- Impulsar accions de cooperació i fomentar els processos de participació entre els diferents actors i
agents del municipi que treballen en les àrees següents:
a) Urbanisme
b) Medi Ambient
c) Benestar Social
d) Cultura
e) Festes
f) Joventut
g) Turisme
h) Qualsevol altre àmbit que sigui d’interès municipal
Naturalesa:
És un òrgan consultiu per tal de garantir la participació ciutadana en les matèries relacionades en
l’apartat anterior en l’àmbit territorial del municipi de Vilagrassa. Els acords, informes o propostes del
Consell es tindran en consideració en els projectes de l’Ajuntament de Vilagrassa.
Funcions
- Debatre i elaborar propostes.
- Fomentar la promoció d’accions.
- Aportar idees que ajudin a millorar les actuacions en els diferents àmbits.
Composició:
President:
Alcalde President de l’Ajuntament
Presidència delegada: Els Regidors/es presidiran el Consell Assessor Municipal quan el convoquin
pels seus respectius àmbits competencials
Representants:
Dels diferents àmbits de la societat civil del municipi, seran nomenats per
Decret de l’Alcaldia a proposta dels Regidors/es delegats/des.
Règim de reunions i funcionament
- El Consell Assessor Municipal, en règim plenari, es reunirà quan siguin convocats tots els seus
membres, que han estat nomenats pels diferents àmbits d’actuació, per part de l’Alcaldia.
- El Consell Assessor Municipal, en règim d’un àmbit concret, es reunirà quan siguin convocats els
membres del sector concret per part dels Regidors/es delegats/des.
- Les sessions seran convocades, com a mínim, amb dos dies d’antelació.
- Es tindrà vàlidament constituït el Consell sempre que hi assisteixi una tercera part dels seus membres.
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- Tenint en compte les funcions d’informació, consultives i deliberatives, es fomentarà el consens a
l’hora d’aprovar les propostes que sorgeixin a les sessions.
- Quan els acords es sotmetin a votació, per regla general, s’adoptaran per majoria simple dels
membres presents. En cas d’empat, s’efectuarà una segona votació i, si persisteix l’empat, decidirà
el vot de qualitat de la Presidència.
- Els acords, informes, propostes i estudis que elaborin tant el Plenari i els diferents Àmbits, tot i
que no tindran caràcter vinculant, es podran tenir en compte en la presa de decisions de
l’Ajuntament.
- A les reunions l’Alcaldia i els Regidors/es delegats/des, podran demanar la presència de tècnics,
assessors o d’altres persones que estimin convenient, que assistiran amb veu però sense vot.
- Un dels membres nomenats pel Consell (Plenari o d’Àmbits), exercirà les funcions d’anotar els
acords presos.
Segon.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu el RD 2568/1986, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tercer.- Facultar els regidors/es que dins de l’àmbit de les seves àrees de competències i activitats,
puguin crear grups d’assessorament de la seva confiança, als efectes de fomentar la participació
ciutadana.
7/8- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS I DELEGACIONS SEGÜENTS:
Seguidament el Sr. Secretari, a indicació del Sr. Alcalde, i en compliment del que disposa l'article 38
apartat d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
dóna compte de les Resolucions i Decrets dictats per l'Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents
d'Alcalde, nomenament de Tresorera Municipal i Àrees de responsabilitat i facultats, següents:
a) Tinents d'Alcalde, data 17.06.2019.
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 140 / 2019.a) NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se procedit el dia
15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de les atribucions que em
confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
53.2 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 46.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Vilagrassa als Regidors següents:
1r. Tinent d’alcalde, Sr. Oscar Abascal i Abascal.
2n. Tinenta d’alcalde, Sra. Angelina Ansaldi Carreras.
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon, substituir l’Alcalde
en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia
o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
SEGON.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada
tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de
la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de
la Resolució per l’Alcalde.
TERCER.- Els Tinents d’Alcalde afectats hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de
l'exercici de les seves atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici,
ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres
noves.
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QUART.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.”
b) Delegacions a favor dels regidors, àrees de responsabilitat i facultats, data 20.06.2019.
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 144 / 2019.b) DELEGACIONS A FAVOR DELS REGIDORS, Àrees de responsabilitat i facultats.
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal i atenent a l’estructura organitzativa de l’Ajuntament
de Vilagrassa, que consta en el pressupost de l’exercici del 2019.
Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor dels regidors que
s’han nomenat tinents d’alcalde i a la resta de regidors, així com també pot conferir delegacions
especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor o regidora.
De conformitat amb les atribucions conferides a l’apartat 4t. de l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 56 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als articles 43, 44 i 45 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Efectuar a favor dels tinents d’alcalde i regidora que a continuació es relacionen, una
delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives àrees
d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea i en els seus camps d’actuació.
a) En favor del 1r. Tinent d’Alcalde, el Sr. OSCAR ABASCAL ABASCAL:
L’ÀREA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA. MEDI AMBIENT. NOVES TECNOLOGIES.
AGRICULTURA i RAMADERIA. FINANCES.
Amb els camps d’actuació següents:
a.1 - Planificació urbanística i obres (Consell Assessor Municipal àmbit d’urbanisme i medi ambient)
a.2 - Control i seguiment de les obres públiques municipals.
a.3 - Medi Ambient i sostenibilitat. Parcs i jardins.
a.4 - Societat de la informació i noves tecnologies.
a.5 - Agricultura i Ramaderia.
a.6 - Finances (Comissió Especial de Comptes).
b) En favor de la 2a. Tinenta d’Alcalde, la Sra. ANGELINA ANSALDI CARRERAS:
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, DE LA DONA, PATRIMONI I CULTURA, amb els camps
d’actuació següents:
b.1 - Benestar social (tercera edat i lleure). Casal d’Avis (Consell Assessor Municipal àmbit de
benestar social).
b.2 - Serveis Socials.
b.3 - Àrea de la dona i família.
b.4 - Cultura i Museu “Centre interpretació de l’Ametlla”.
b.5 - Patrimoni.
c) En favor de la Regidora, la Sra. EVA MELERO RAMON
L’ÀREA DE FESTES, JOVENTUT, TURISME I COMUNICACIÓ, amb els camps d’actuació
següents:
c.1 – Festes (Consell Assessor Municipal àmbit de Festes)
c.2 - Joventut (Consell Assessor Municipal àmbit de Joventut)
c.3 - Turisme (oficina de turisme).
c.4 - Fira de l’Ametlla
c.5 - Comunicació i imatge corporativa (canals de comunicació fluids i bidireccionals entre
Ajuntament i ciutadania)
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SEGON.- L’abast de la delegació general a favor dels esmentats/des Regidors/es a la que abans s'ha
fet referència, comprendrà, tant la facultat de direcció interna de l'Àrea corresponent, com la gestió
dels seus serveis, fins i tot la facultat de dictar propostes de resolució i actes de tràmit que afectin a
tercers, en el qual cas serà d’aplicació el règim de recursos previstos a l’article 112 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AP, entenent-se òrgans superiors jeràrquics, l’Alcalde i
l’Ajuntament Ple.
En l’àmbit de les festes populars i cultura, la programació i organització, inclusiu la signatura de
contractes, si és el cas, per a la seva realització.
A més a més, en l'àmbit d'actuació dels serveis la facultat de nomenar un representant personal, que
tindrà caràcter d’autoritat en el compliment de les seves comeses municipals, en quan serà
representant del regidor i de l’alcalde.
Vista la proposta de nomenament de representants efectuada pels regidors/es i de conformitat amb
allò que es disposa a l’article 18.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i en l’article 122 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, nomenar els representants i
pels àmbits que tot seguit s’indica:
Sr. Justo Minguella Albareda, representant de l’Alcalde, com a Director de la Fira de l’Ametlla de
Vilagrassa.
Sr. Jordi Petit Segura, representant de l’Alcalde, com a coordinador de les jornades tècniques de la
Fira de l‘Ametlla de Vilagrassa.
Sra. Isabel Pérez López, representant de l’Alcalde al Consell Escolar CEIP “Ramon Perelló”.
Sr. Jaume Pont Rovira, representant de l’Alcalde al Consell Esportiu de l’Urgell.
Sr. Joaquim Guerrero Sebastian, representant de l’Alcalde, com a coordinador dels horts municipals.
Sr. Raül Jiménez Cano, representant del 1r Tinent d’Alcalde, coordinador de l’àmbit de medi
ambient.
Sr. Jordi Capdevila Mata, representant del 1r Tinent d’Alcalde a la Comunitat de Regants i
coordinador de l’àmbit d’agricultura i ramaderia.
Sra. Raquel Ortega Pérez i Sr. Bryan Estiven Otalvaro Aristizabal, representants de la Regidora de
Joventut, coordinadors de l’àmbit de joventut.
TERCER.- Es reserva com a competència directa de l’Alcalde, l’àrea següent:
ÀREA DE COORDINACIÓ I RÈGIM INTERN, amb els camps d’actuació següents:
- Governació i seguretat ciutadana.
- Contractació.
- Recursos humans.
- Brigada municipal i neteja (manteniment i reparacions).
- Serveis de la via pública.
- Promoció econòmica.
- Promoció industrial i comerç.
- Ensenyament (Llar d’infants municipal).
- Esports (Consell Esportiu de l’Urgell).
- Relació amb les associacions i entitats.
- Activitats. Llicències.
- Sanitat.
- Cementiri Municipal.
- Fira de l’Ametlla.
QUART.- Delegar de forma indistinta, en els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, senyor Òscar
Abascal i Abascal, senyora Angelina Ansaldi Carreras i senyora Eva Melero Ramon, les competències
que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la
Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme
municipal.
Aquesta delegació faculta als regidors/es esmentats/des per autoritzar matrimonis civils, sense que en
una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.
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A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a
través d’aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveu la legislació
vigent i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels
seus titulars en un altre òrgan o regidor.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 144/2019, de data
20.06.2019.”
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular
de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la delegació,
sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
SISÈ.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que es disposa a l’article 44.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 21 de juny de 2019 amb caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats,
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la
present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit, sempre que així es
notifiqui als interessants en l’expedient.
SETÈ.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i del
Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i demés legislació concordant.
VUITÈ.- Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta
res en contra, o es fa ús de la delegació.
NOVÈ.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió extraordinària
d’organització que es convoqui, en compliment del que preveuen l’article 38 i 44.4 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.”
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
8/8- RÈGIM DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES.El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 15 de juny, elegint-se en dita sessió l’Alcalde President de la Corporació.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació
així com de la retribució que comporta.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la
corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en
règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favor i tres vots en contra de les regidores del
grup de (FP-AM), acorda:
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Primer.- Establir que, amb efectes del 16 de juny de 2019, el senyor Jordi Serés i Aguilar, alcalde
president d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial (75 %), percebent l’import
de 1.300,00 euros bruts mensuals (període comprès entre els mesos de juny a desembre de 2019)
corresponents a vuit mensualitats, donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social. Fer constar
que la retribució de l’Alcaldia es troba subvencionada en part pel Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- La retribució anterior tindrà les retencions legalment establertes a compte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i per quotes a la Seguretat Social.
Tercer.- Establir el règim d’indemnitzacions i dietes a favor dels membres de la corporació, per a
l’abonament del qual s’aplicarà el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de març, sobre
indemnitzacions per raó dels serveis.
Les indemnitzacions per raó de serveis, comportaran el reembossament de les despeses efectuades amb
justificació prèvia o, alternativament es podran acollir al sistema d'indemnitzacions que per a Grup I
preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 març, sobre indemnitzacions per raó dels serveis.
Quart.- Les indemnitzacions per desplaçament amb el vehicle propi serà a raó de 0,19 € per
quilòmetre, en cas de desplaçaments per raó de les seves competències.
Intervencions:
La Sra. Auró, pregunta si els regidors/es tenen assignada alguna retribució.
L’alcalde, el Sr. Serés, manifesta que no es contempla cap retribució.
9/8- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ELECTRÒNICA DE LES SESSIONS
PLENÀRIES.- Atès que la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 5686, de data 05.08.2010, en el
seu article 17, en relació al règim de les convocatòries i constitució de l’òrgan col·legiat, estableix:
“1. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de
notificar als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència
apreciada pel president o presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. Les normes pròpies
dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convocatòria i especificar el nombre de membres
necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan.
2. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i
ha d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens
perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir
l’accessibilitat i la seguretat. .”
Atès que en l’apartat segon s’indica que la convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer
preferentment per mitjans electrònics.
Atès que l’article 65 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a a informació
pública i bon govern, en relació als principis i impuls del govern obert, determina l’ús preferent dels
mitjans electrònics.
A proposta de l’alcalde - president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta, per unanimitat dels set membres presents, que legalment el componen, acorda:
Primer.- A partir d’aquesta data les sessions plenàries de l’Ajuntament de Vilagrassa es realitzaran per
mitjans electrònics.
Segon.- L’adreça de tramesa de les convocatòries de cadascun dels membres de l’Ajuntament Ple serà
la següent:
alcaldia@vilagrassa.cat
- Alcalde - President: Jordi Serés i Aguilar
- 1r Tinent d’Alcalde: Òscar Abascal i Abascal
oscaraba@gmail.com
- 2a Tinenta d’Alcalde: Angelina Ansaldi Carreras
anscarrera@gmail.com
- Regidora: Eva Melero Ramon
evamariamelero@gmail.com
- Regidora: Gràcia Maria Auró Trullols
gracia-au@hotmail.com
- Regidora: Núria Cabrerizo Manós
nuriii2209@hotmail.com
- Regidora: Maria Teresa Vidal Moreno
tresavidalmoreno@hotmail.com
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Tercer.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester
pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
10/8- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2019, 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
2019

Període mig
de pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

6,01

10,84

41.137,58

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
4,59

Import
operacions
pendents de
pagament
139.359,86

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.
Així mateix, s’informa de que la Sindicatura de Comptes en sessió de data 14.05.2019 va aprovar
l’informe de fiscalització favorable del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic del 2017.
11/8- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2019.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 favor i
tres abstencions de les regidores del grup de (FP-AM), acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2019, dins del pressupost
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2019, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
1
1
1
1

1532
1532
1532
920

61931
61932
61933
61934

Augment
Import / euros
Vial accés c/ Cercavins
34.838,91
Vial accés Sud municipi, N-II
43.948,48
Accessos Espai Natural ZEPA
31.954,14
Instal·lació WIFI jardí Botànic
18.045,00
Suma
128.786,53
Total augment
128.786,53
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Previsió
Final
34.838,91
43.948,48
31.954,14
18.045,00

1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F.
C.E. Descripció
1
1
1
1

76125
76126
79105
87001

Alta
Import / euros
Diputació, subv.Vial c/Cercavins
30.000,00
Diputació, subv. Vial Sud municipi N-II
35.000,00
Gen. Cat., subv. dinamització territorial
50.000,00
Romanent líquid de tresoreria
13.786,53
Suma
128.786,53
Total augment
128.786,53

Previsió
Final
30.000,00
35.000,00
50.000,00
113.786,53

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, pregunta si la WIFI Europa que es va instal·lar si incloïa aquest sector.
L’alcalde, el Sr. Serés, manifesta que abastava un àmbit diferent.
El Sr. Abascal, indica que aquesta actuació es troba finançada per la subvenció de la dinamització
territorial.
12/8- APROVACIÓ PROJECTE DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DE VILAGRASSA.Vista l’Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, publicada al DOGC núm. 7886
de data 30.05.2019.
Vista la Resolució PRE/1535/2019, per la qual es convoquen les subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019.
Vist el projecte de dinamització territorial de l’Ajuntament de Vilagrassa, redactat pels tècnics
municipals per als anys 2018 i 2019.
A proposta de l’alcalde - president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta, per quatre vots a favor i tres abstencions de les regidores del grup de (FP-AM), acorda:
Primer.- Aprovar el projecte de dinamització territorial del municipi de Vilagrassa pels exercicis
econòmics del 2018 – 2019, per un import de les actuacions de 72.045,00 euros i dels honoraris de
7.733,51 euros, que fa un total de 79.778,51 euros, que inclou les actuacions següents:
- Obres i instal·lació de la connectivitat digital a la zona del Jardí Botànic de l’Ametlla, amb un
pressupost IVA inclòs de 18.045,00 euros (base imposable 14.913,22 €, IVA 3.131,78 €).
Redacció i direcció tècnica de la Memòria de les obres i instal·lació de la connectivitat a la zona del
Jardí Botànic de l’Ametlla, amb uns honoraris de 1.916,29 euros (base imposable 1.583,71 € i IVA
332,58 €).
Total de l’actuació: 19.961,29 €
- Adquisició d’una segona bomba de captació en l’ETAP de Vilagrassa, amb un pressupost IVA exclòs
de 22.045,86 euros (IVA 4.629,63 €).
Redacció i direcció tècnica de la Memòria d’una segona bomba de captació en l’ETAP de Vilagrassa,
amb uns honoraris de 2.066,01 euros (IVA 433,86)
Total de l’actuació: 24.111,87 €
- Obres de millora dels accessos a l’Espai Natural de Vilagrassa integrat a la Xarxa Natura 2000 i al
Jardí Botànic de l’Ametlla (Agrobotiga), amb un pressupost IVA inclòs de 31.954,14 euros (base
imposable 26.408,38 € i IVA 5.545,76 €).
Redacció i direcció tècnica de la Memòria de les obres de millora dels accessos a l’Espai Natural de
Vilagrassa, amb uns honoraris de 3.751,21 euros (base imposable 3.100,17 € i IVA 651,04 €)
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Total de l’actuació: 35.705,35 €
Segon.- Aprovar la memòria explicativa valorada del projecte de dinamització territorial del municipi
de Vilagrassa.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció per import de 50.000,00 euros al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya corresponent al projecte de dinamització territorial de Vilagrassa.
Quart.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
TANCAMENT
I essent les divuit 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, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar

El secretari interventor acc.
Jordi Martí i Gasull
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