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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    01 / 2020 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   17 de gener de 2020 
Horari:  19:30 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. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc. 
 
No hi assisteix:   
 
Sra. Maria Teresa Vidal Moreno (FP-AM), Regidora 
 
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: 
 
1/01- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 13/2019, 
20.12.2019. 
2/01- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL  QUART TRIMESTRE 2019, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014. 
3/01- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.- 
4/01- INFORME PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021. 
5/01- MOCIÓ  DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT 
ORIOL JUNQUERAS. 
6/01- RENÚNCIA AL CÀRREC D’UNA REGIDORA. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/01- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 13/2019, 
20.12.2019.-  
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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 sis 
membres presents, dels set que legalment el componen.  
 
2/01- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL QUART 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: 
 

4t  
trimestre de 

2019 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 26,64 21,81 69.630,17 28,63 169.027,21 
 
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.  
 
3/01- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.- 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (BOE núm. 163, de 6 de juliol de 2010), per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra  la morositat en les operacions comercials, la Tresorera ha d’elaborar, amb 
caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament estipulats en la 
mateixa llei, el qual inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les qual 
s’estigui incomplint els terminis de pagament i la Interventora ha d’elaborar, amb caràcter trimestral 
natural, un informe referent a les factures que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació. 
Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte al Ple de la Corporació, dels informes abans 
esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen  a l’anualitat del 2019.   
Es fa constar que dits informes han estat tramesos al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, Secretaria d’Estat 
d’Hisenda i al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han 
publicat conforme determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
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4/01- INFORME PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021.- 
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 17.12.2019, va aprovar el Pressupost Municipal 
per l’Exercici del 2020. 
Atès que d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, és procedent informar que l’aprovació del pressupost 
municipal per a l’exercici del 2020 incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
Vist l’informe d’intervenció de data 10.01.2020 que diu el següent: 
“INFORME D'INTERVENCIÓ 
Que emet el Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament, vist l’aprovació del Pressupost Municipal per 

a l'exercici 2020, en compliment de l’establert en l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, per fer constar el següent: 

PRIMER. Els imports d'Ingressos i Despeses de l’aprovació del Pressupost Municipal per 2020 són 

els següents:  

ESTAT D'INGRESSOS Inici 
Cap. 1 Impostos Directes  255.937,58 

Cap. 2 Impostos Indirectes 7.000,00 

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 215.589,92 

Cap. 4 Transferències corrents 193.459,88 

Cap. 5 Ingressos Patrimonials 6.416,35 

Cap. 6 Alienació d'Inv. Reals 0,00 

Cap. 7 Transferències de capital 217.038,14 

Cap. 8 Actius Financers 0,00 

Cap. 9 Passius Financers 375.000,00 

 

ESTAT DE DESPESES Inicial 
Cap. 1 Despeses de Personal  284.794,20 

Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 292.805,98 

Cap. 3 Despeses Financeres 4.000,00 

Cap. 4 Transferències corrents 3.450,00 

Cap. 6 Inversions Reals 610.860,21 

Cap. 7 Transferències de capital   

Cap. 8 Actius Financers   

Cap. 9 Passius Financers  62.031,48 

 

La diferència entre els Ingressos no Financers i les Despeses no Financeres previstos en el Projecte 

de Pressupost Municipal per a l'exercici 2020 és: 

 

Total Ingressos no Financers 895.441,87  

Total Despeses no Financers 1.208.410,39  

Necessitat de finançament  312.968,52 

 

SEGON. D'acord a l’establert al Manual de càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les 

Entitats Locals l'import dels ajustos SEC 10 que és procedent realitzar és de 194.763,57 euros. 

TERCER. Vist l’establert en l'article 11 (estabilitat pressupostari) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és procedent informar que l’aprovació 

del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020 incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

QUART. De conformitat amb l’establert en l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, resultarà obligatori elaborar un Pla 

Economicofinancer, en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de 
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deute públic o de la regla de despesa, que permeti l'any en curs i el següent el compliment dels 

objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article. 

CINQUÈ. L'aprovació del Pla Economicofinancer és competència del Ple, podent efectuar-se en 

aquesta sessió que aprovi el Pressupost Municipal de l'exercici 2020. El Pla Economicofinancer serà 

presentat davant el Ple en el termini màxim d'un mes des que es constati l'incompliment. 

El termini màxim per a l'aprovació del Pla pel Ple és de dos mesos comptats des de la seva 

presentació i la seva engegada no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de 

l'incompliment, tal com estableix l'article 23.1 del la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

SISÈ. El pla economicofinancer contindrà com a mínim la següent informació: 

De conformitat amb l'article 21.2 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'article 9 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre: 

• Les causes de l'incompliment de l'objectiu establert o, si escau, de l'incompliment de la regla 

de despesa. 

• Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit de què no es produeixen 

canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 

• La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el pla, 

assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en els quals es 

comptabilitzaran. 

• Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla, així 

com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions. 

• Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 

• Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, assenyalant la data de la 

seva implementació.  

• L'estimació i la justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i la coherència amb el límit 

de despesa no financera, calculat en la forma que estableix la regla de la despesa. 

• L'evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d'estalvi brut i net, 

l'estimació dels saldos de tresoreria, l'excés de finançament afectat i el romanent de tresoreria per a 

despeses generals. 

Addicionalment, de conformitat amb l'article 116 bis en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local, l'esmentat pla inclourà a més les següents mesures: 

• La supressió de les competències que exerceixi l'Entitat Local que siguin diferents de les 

pròpies i de les exercides per delegació. 

• La gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l'Entitat Local per reduir 

els seus costos. 

• L'increment d'ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l'Entitat Local. 

• Racionalització organitzativa. 

• La supressió d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que, en l'exercici pressupostari 

immediat anterior, incompleixin amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària o amb l'objectiu de deute 

públic o que el període mitjà de pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim 

previst en la normativa de morositat. 

• Una proposta de fusió amb un municipi adjacent d'aquesta província. 

Vilagrassa, 10 de gener de 2020  

L’interventor.” 

Atesa la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals que en el punt 10 diu el 
següent: 
10. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats 

als ens locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera (incompliment de regles fiscals).  

10.1 Règim general  

10.1.1 Incompliment de regles fiscals  
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En cas d’incompliment dels indicadors o regles fiscals que s’han enunciat a l’apartat 7.2 d’aquesta 

nota informativa, cal que el ple de l’ens local aprovi un pla econòmic i financer en els termes previstos 

a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, 

excepte si ja existeix un pla vigent, tal com es diu a l’apartat 10.1.5. El pla econòmic i financer està 

previst en la normativa esmentada per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de 

finançament o inestabilitat pressupostària (incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de 

la regla de la despesa). No s’ha d’aprovar un pla econòmic i financer per raó del nivell de deute, atès 

que l’objectiu de deute públic de les corporacions locals es defineix a la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, únicament en termes sectorials, per al conjunt de tots els ens locals, i no en termes individuals. 

10.1.2 Constatació de l’incompliment de les regles fiscals La constatació de l’incompliment de les 

regles fiscals es produeix fonamentalment en la liquidació del pressupost. No obstant això, en el cas 

que s’apreciï un risc d’incompliment en les fases anteriors a la liquidació, com en el cas de les 

execucions pressupostàries trimestrals, s’han d’adoptar les mesures de gestió pressupostària 

necessàries per evitar l’incompliment. Si finalment s’acaba produint un incompliment en el moment de 

la liquidació del pressupost, cal que el ple de l’ens local aprovi un pla econòmic i financer per a 

l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació) i el següent.  

10.1.3 Mesures de gestió pressupostària En relació amb les mesures de gestió pressupostària, 

addicionalment al compliment amb caràcter prioritari dels indicadors de solvència esmentats en 

l’apartat 7.1 d’aquesta nota informativa, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda recomana millorar la planificació i execució pressupostària per tal d’evitar modificacions 

significatives en els capítols de despesa, no justificades per augments permanents de la recaptació o 

per l’existència de fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques, 

i assolir un comportament més estable o lineal. 

10.1.4 Aprovació del pla econòmic i financer L’aprovació del pla econòmic i financer per acord 

plenari s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis compresos en el pla (formulari 9; 

models PR-0 i PR-1.2) i de la memòria del president o de la presidenta de l’ens local relativa a les 

hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions. Atès que les previsions del model PR-1.2 fan 

referència a previsions de liquidacions, les previsions de despesa es poden efectuar amb un ajust pel 

grau d’execució de la despesa, estimat en funció de l’experiència d’anys anteriors relativa a les 

diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució real. Addicionalment, l’ens local remetrà 

el pla econòmic i financer al Ministeri d'Hisenda en el termini de 5 dies naturals des de la seva 

aprovació per la pròpia corporació local o per l’òrgan que exerceixi la tutela financera, segons 

procedeixi: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=14  

10.1.5 Seguiment del pla econòmic i financer A efectes del seguiment del pla, cal trametre al 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, durant el primer semestre de cada 

exercici, les dades corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos 

a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12). En el cas d’incompliment de les regles fiscals 

en el moment de la liquidació del pressupost del primer exercici del pla econòmic i financer, s’han 

d’adoptar les mesures de gestió pressupostària necessàries per evitar l’incompliment en el segon 

exercici del pla. En el cas d’incompliment en el moment de la liquidació del pressupost del segon 

exercici del pla, cal que el ple de l’ens local aprovi un nou pla econòmic i financer per a l’exercici en 

curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació del segon exercici del pla inicial) i el següent.” 

 
S’informa a l’Ajuntament Ple que d’acord amb el punt 10.1.2 de la nota informativa sobre el règim de 
tutela financera dels ens locals, l’aprovació del Pla Econòmic Financer s’haurà de portar a terme quan 
la constatació de l’incompliment de les regles fiscals es produeixi fonamentalment en la liquidació del 
pressupost, llavors cal que el ple de l’ens local aprovi un pla econòmic financer per a l’exercici en curs 
(l’exercici en què s’aprova la liquidació) i el següent. 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat. 
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5/01- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I 
L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS.-  
El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i 
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant 
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de cessament 
del President del nostre país. 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol Junqueras no 
pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va 
dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que 
tenia immunitat per aquesta raó.  
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la 
llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies 
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de 
Catalunya. 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de les 
nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al procés. 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva 
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el 
Reglament del Parlament de Catalunya. 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria 
d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de 
gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles 
Puigdemont i Toni Comín. 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del 
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que 
són a la presó o a l’exili. 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha de 
posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat civil i 
institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i 
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya. 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de 
Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i 
democràtics. 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de 
l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes 
de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per 
aquells mitjans que es creguin oportuns. 
 
Votació: Sotmesa a votació l’Ajuntament Ple per unanimitat dels sis membres presents, dels set que 
legalment el componen, aprova la moció amb motiu de la Resolució de la JEC respecte el M.H. President de la 
Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.  
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6/01- RENÚNCIA AL CÀRREC D’UNA REGIDORA.- 
Considerant que en aquest Ajuntament en data 13.01.2020 ha tingut entrada l’escrit de la Sra. Maria 
Teresa Vidal Moreno, Regidora de l’Ajuntament del grup de (FP-AM). 
Atès que en aquet escrit formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament 
des de que va prendre possessió del càrrec de Regidora el dia 15 de juny de 2019, després de les 
eleccions del 26 de maig de 2019. 
Atès que la renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva submissió al Ple de l'Ajuntament.  
Atès que en data 14.01.2020 ha tingut entrada l’escrit de la Sra. Maria Soler Canaleta en el sentit que 
renúncia a prendre possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Vilagrassa. 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral Genera, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, 
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer.- Prendre coneixement de l’escrit de renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de 
Vilagrassa, presentat per la Sra. Maria Teresa Vidal Moreno. 
Segon.- Prendre coneixement de l’escrit de renúncia a prendre possessió al càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament de Vilagrassa, presentat per la Sra. Maria Soler Canaleta.  
Tercer.- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona perquè remeti les credencials del Sr. 
Santiago Tugues Fusté, següent en la llista de FEM-HO POSSIBLE – ACORD MUNICIPAL, en les 
últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. 
 
Observacions: 
El Sr. Alcalde manifesta l’agraïment de l’equip de govern a la tasca realitzada durant aquests 7 mesos 
per part de la Sra. Vidal, amb una actitud generosa i dialogant, col·laborant amb el Consell Assessor de 
Festes. Així mateix, que li sap greu no poder-li dir personalment i que espera, atenent a la seva actitud 
positiva, que continuï col·laborant.  
 
Abans de tancar la sessió el Sr. Alcalde convida a tothom als actes de la Festa Major de Sant Sebastià.  
 
TANCAMENT 
I essent les dinou hores i trenta-vuit 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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