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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    10 / 2019 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   17 d’octubre de 2019 
Horari:  20:00 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.  
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.  
 
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat fins avui, en 
virtut del que es disposa en el decret de l’Alcaldia, núm. 203 de data 23.09.2019, que es dóna, 
íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat el dia de la sessió plenària ordinària del 
mes de setembre que per acord del Ple de la Corporació de setze de juliol de dos mil dinou, havia de 
tenir lloc l’últim dimarts dels mesos de març, juny, setembre i desembre. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents: 
 
Ordre del dia: 
 
1/10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:  

a) NÚM. 08/2019, 16.07.2019.  
b) NÜM. 09/2019, 14.10.2019. 

2/10- SORTEIG PÚBLIC PER A LA FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS A CORTS GENERAL DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019. 
3/10- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE L’ALCALDIA. 
4/10- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2019, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014. 
5/10- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2019. 
6/10- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  197/2019, DE 12.09.2019, DE DETERMINACIÓ 
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2020. 
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7/10- APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE VILAGRASSA (PEMV). 
8/10- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024. 
9/10- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILAGRASSA I LA FUNDACIÓ PAU CASALS. 
10/10- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 
 
a)  núm. 08/2019, 16.07.2019.- 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.  
 
b) núm. 09/2019, 14.10.2019.- 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.  
 
2/10- SORTEIG PÚBLIC PER A LA FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS A CORTS GENERAL DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019. 
Per donar compliment al que s’estableix a l'article 26 de les normes electorals vigents Llei orgànica 
5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General i una vegada completes totes les formalitats legals 
establertes, aquest Ajuntament ha format la mesa electoral que s'indica, amb les persones que 
s'esmenten per a cada un dels càrrecs. 
SECCIÓ PRIMERA MESA U 
TITULARS 
PRESIDENT/A:   EVA CLAUDIO CANO 
1r.  VOCAL:   ANGELA CABALLÉ NOGUER 
2n.  VOCAL:    JOSEP MARIA TOSQUELLA MALET 
SUPLENTS 
DE PRESIDENT/A:  MONTSERRAT GARRIGA BERICUA  
DE PRESIDENT/A:  MIREIA CABRERA PONT     
DE 1r.  VOCAL:   JOSEP MARIA MOLLO TORRA  
DE 1r.  VOCAL:   MARIA ROCA BATUS   
DE 2n.  VOCAL:   BETHI PATRICIA FERRERAS LOCKHART  
DE 2n.  VOCAL:   SANTIAGO TUGUES FUSTE 
 
3/10- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE L’ALCALDIA.- En 
virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació, en l’Alcaldia. 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies 
a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries 
indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
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, acorda: 
PRIMER.- Efectuar, en favor de l’Alcaldia, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries 
següents: 
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TITULAR 

COMPETÈNCIA 
ÒRGAN EN QUI 

ES DELEGA 
ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

Ple Alcaldia Les operacions de tresoreria, que li correspondran 
quan l’import acumulat de les operacions vives en 
aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 

22.2.m) 
LRBRL 

Ple Alcaldia Les contractacions i concessions de tota classe quan 
el seu import es trobi limitat com a màxim amb el 
35 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, 
així com els contractes i les concessions plurianuals, 
quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els 
plurianuals de menor duració quan l’import 
acumulat de totes les anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior 
a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 

DA 2a  
LCSP 

9/2017, de 8 
de novembre 

Ple Alcaldia L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan 
sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. Quan el seu import es trobi limitat 
com a màxim amb el 35 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

22.2.ñ) 
LRBRL 

     
L’exercici per part de l’Alcaldia, de les competències delegades pel Ple Municipal se subjectarà a allò 
que s’estableix en la Llei 7/1985 LRBRL, DL 2/2003 TR LMRLC i RD 2568/1986 ROF, i quantes 
disposicions modifiquin, complementin o desenvolupin les anteriors. 
TERCER.- Atès el que disposa l’article 51.2 del ROF, en la seva part de vigència a Catalunya, 
l’acord de delegació de competències plenàries a favor de l’Alcaldia, gaudirà d’efectes a partir del dia 
següent immediat al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
QUART.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
4/10- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL TERCER 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: 
 

3r  
trimestre de 

2019 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 

Import 
operacions 
pendents de 
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pagament pagament 
 8,83 7,81 33.352,35 10,35 22.359,74 

 
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.  
 
5/10- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2019.- 
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 unanimitat dels set 
membres presents, que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2019, 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 
1 338 22607  Festes 5.968,54 24.968,54 
1 431 22611  Fira  2.788,60 15.788,60 
1 431 22602  Publicitat i propaganda 772,31 3.772,31 
1 330 22606  Reunions, conferencies i cursos 160,00 660,00 
1 171 21000  Rep/mant/Infraestructures 238,50 6.738,50 
    Suma 9.927,95 
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment  Previsió 

 Import / euros  Final 
1 920 22710  Pla Estratègic municipal 2.178,00 2.178,00 
1 920 22711  Memoria Abocament residus  1.331,00 1.331,00  
1 920 62201  Alarma oficina 612,27 612,27 
1 342 62717  Honoraris tècnics projecte piscina  14.779,51 14.799,51 
    Suma 18.920,78 
    Total augment 28.848,73 
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Baixa  Previsió 

Import / euros  Final 
1 161 60915  ACA, filtre actiu 17.299,42 21.280,01 
1 161 63305  ETAP Potabilitzadora 11.115,98 0,00 
1 334 22609  Activitats Culturals 433,33 11,31 
    Suma                                        28.848,73 
    Total augment 28.848,73 
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. 
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6/10- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  197/2019, DE 12.09.2019, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
DEL 2020.-  
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  197/2019, de data 12 de setembre de 2019, 
referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici del 2020. 
 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 197 / 2019 
1. ANTECEDENTS 
1. El 8 de març de 2019 l’Alcalde President va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al 

període 2020-2022. 

2. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals. 

  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2020 
Capítol 1 246.920 

Capítol 2 7.140 

Capítol 3 210.375 

Capítol 4 168.705 

Capítol 5 2.875 

Ingressos corrents  636.015 
Capítol 6 0 

Capítol 7 0 

Ingressos de capital 0 
Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos financers 0 
INGRESSOS 
TOTALS  636.015 
    

DESPESES 2020 
Capítol 1 278.520 

Capítol 2 292.083 

Capítol 3 5.020 

Capítol 4 3.450 

Despeses corrents  579.073 
Capítol 5 5.000 

Fons de 
contingència 5.000 
Capítol 6 0 

Capítol 7 0 

Despeses de capital 0 
Capítol 8 0 

Capítol 9 3.902 

Despeses financeres 3.902 
DESPESES 
TOTALS  587.975 

3. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost així 

com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 

4. La intervenció ha emès:  

X INFORME FAVORABLE sense consideracions. 

2. FONAMENTS JURÍDICS 
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1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els 

seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 

2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de 

remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les 

línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent 

informació: 

• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 

mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota 

la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema 

europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  

compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 

seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera 

de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 

RESOLC 
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2020 
Capítol 1 246.920 

Capítol 2 7.140 

Capítol 3 210.375 

Capítol 4 168.705 

Capítol 5 2.875 

Ingressos corrents  636.015 
Capítol 6 0 

Capítol 7 0 

Ingressos de capital 0 
Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos financers 0 
INGRESSOS 
TOTALS  636.015 
    

DESPESES 2020 
Capítol 1 278.520 

Capítol 2 292.083 

Capítol 3 5.020 

Capítol 4 3.450 

Despeses corrents  579.073 
Capítol 5 5.000 
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Fons de 
contingència 5.000 
Capítol 6 0 

Capítol 7 0 

Despeses de capital 0 
Capítol 8 0 

Capítol 9 3.902 

Despeses financeres 3.902 
DESPESES 
TOTALS  587.975 

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020: 

a) contemplen  el compliment de l’estabilitat pressupostària. 

b) contemplen el compliment de la regla de la despesa. 

c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 

d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 

e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute.  

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici actual són 

les següents:  

  

PREVISIÓ 
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ 

LÍNIES 
FONAMENTALS 

INGRESSOS 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1 242.078,56 2,00% 246.920 

Capítol 2 7.000,00 2,00% 7.140 

Capítol 3 217.451,02 -3,25% 210.375 

Capítol 4 240.712,08 -29,91% 168.705 

Capítol 5 2.819,04 1,99% 2.875 

Ingressos corrents  710.060,70 -10,43% 636.015 
Capítol 6 443,16 -100,00% 0 

Capítol 7 500.967,16 -100,00% 0 

Ingressos de capital 501.410,32 -100,00% 0 
Capítol 8 113.993,17 -100,00% 0 

Capítol 9 70.874,47 -100,00% 0 

Ingressos financers 184.867,64 -100,00% 0 
INGRESSOS TOTALS  1.396.338,66 -54,45% 636.015 
        

DESPESES 2019 2019-2020 2020 
Capítol 1 273.059 2,00% 278.520 

Capítol 2 292.134 -0,02% 292.083 

Capítol 3 3.000 67,33% 5.020 

Capítol 4 4.025   3.450 

Capítol 5     5.000 

Despeses corrents  572.218,23 1,20% 579.073 
Capítol 6 767.632 -100,00% 0 

Capítol 7 0   0 

Despeses de capital 767.632,12 -100,00% 0 
Capítol 8 0,00   0 

Capítol 9 54.344,16 -92,82% 3.902 

Despeses financeres 54.344,16 -92,82% 3.902 
DESPESES TOTALS  1.394.194,51 -58,19% 582.975 
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Ajustos SEC 458.219,03   23.786 

Capacitat/Necessitat de 
finançament 329.839,70   80.728 
Deute viu a 31/12 304.045,04 -24,08% 230.829 
A curt termini 22.817,82 -100,00% 0 

A llarg termini 281.227,22 -17,92% 230.829 

Ràtio de deute viu /Ingressos 
corrents 42,82% -15,24% 36,29% 

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 

previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.”” 

 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
7/10- APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE VILAGRASSA (PEMV).- 
Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa considera necessari elaborar un Pla Estratègic Municipal pels 
anys 2020-2025, per tal de planificar el futur, garantint un desenvolupament econòmic i social del 
poble.  
Atès que Vilagrassa es troba en una posició geogràfica avantatjosa, a poca distància de Tàrrega (capital 
de la Comarca de l’Urgell), té l'oportunitat de poder aprofitar l'efecte sobreeixidor de Tàrrega, tal com 
ja fan altres municipis de l'entorn. 
Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa és un dels municipis que forma del Camí de Sant Jaume, en el 
recorregut que va des de Tàrrega a Alfarràs.  
Atès que el municipi de Vilagrassa té un teixit empresarial agrari, que pot generar sinergies, que ben 
encaminades, poden representar interessants oportunitats de negoci.  
Atès que el Pla Estratègic Municipal de Vilagrassa, es presenta com una eina de treball que defineix la 
política econòmica, social, educativa, etc... a seguir els proper anys. 
Atès que l’empresa Arum Consultoria Ambiental, SLU, ha presentat el Pla Estratègic Municipal de 
Vilagrassa, pel quinquenni 2020-2025, i presenta 4 grans línies estratègiques de desenvolupament i 
accions, que són les següents:   
- 1. Territori:  
1.1. Identitat del municipi.   
1.2. Ordenació del territori i medi ambient. 
- 2. Gestió Municipal: 
2.1. Model de gestió municipal.  
2.2. Govern obert i transparència.  
2.3. Serveis públics sostenibles i de qualitat.  
- 3. Economia: 
3.1. Potenciar l’atractiu turístic del municipi 
3.2. Un teixit productiu diversificat 
3.3. Millora de la qualitat i quantitat de l’ocupació 
- 4. Persones: 
4.1. Benestar i cohesió social. 
4.2. Salut i serveis sanitaris 
4.3. Cultura i participació. 
4.4. Joventut. 
4.5. Ensenyament i formació. 
Atès que el PEMV inclou les actuacions a realitzar per tal d’assolir els objectius fixats pel període 
2020-2025, entre altres, es poden destacar les següents:  

a) Reforma de l’enllumenat públic del municipi. 
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b) Construcció de les Piscines Municipals. 
c) Construcció dels vestidors i bar del servei de les piscines municipals. 
d) Millora i adequació del servei de subministrament d’aigua potable. 
e) Tancament del recinte de les piscines municipals. 
f) Execució del Jardí Botànic de l’Ametlla i de l’Agrobotiga (productes Km 0). 
g) Instal·lació de la connectivitat digital a la zona del jardí botànic de l’ametlla. 
h) Obres de millora dels accessos a l’Espai Natural de Vilagrassa – Xarxa Natura. 
i) Exposicions de fotografia i art relacionades amb la identitat municipal. 
j) Protecció i manteniment de les zones verdes del medi natural i urbanes. 
k) Crear un vídeo tutorial que expliqui com completar els tràmits de la Seu Electrònica (amb un 

enfocament especial en la gent gran). 
l) Difusió dels plans d’ocupació. 
m) Campanyes de sensibilització prevenció alcohol i drogues. 
n) Jornades culturals. 

Atès que l’esmentat Pla s'ha plantejat com un treball transversal i de col·laboració, que ha comptat amb 
la cooperació de diferents agents, entre els quals destaquen els terratinents, sector de l’hoteleria i 
restauració, empreses del territori, associacions, etc. 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació pels articles 22 i 
25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 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, a proposta de 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, acorda: 
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic Municipal de Vilagrassa (PEMV). Aquest Pla, es presenta com una 
eina de treball que defineix el model de futur 2020-2025, i presenta 4 línies estratègiques de 
desenvolupament i accions.  
Segon.- El PEMV recull els compromisos que adquireix l’Ajuntament de Vilagrassa durant el proper 
quinquenni (2020-2025) de vigència del Pla, el qual podrà modificar a mida que transcorrin els 
exercicis que comprèn aquest Pla, essent objecte d’una nova aprovació per part del Ple de 
l’Ajuntament.  
Tercer.- Publicar el PEMV a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilagrassa (portal de transparència) 
i a la pàgina web municipal. 
Quart.- Aprovar la despesa per import de 2.178,00 euros a càrrec de la partida pressupostària número 
1.920.22710.01 del vigent pressupost del 2019, a favor de l’empresa Arum Consultoria Ambiental, 
SLU, per l’elaboració del PEMV. 
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i 
de les comunicacions objecte del present expedient.      
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
8/10- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024.-  
Atenent al que s’estableix al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores 
i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. 
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la  qual s’obre la convocatòria única per a la 
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024.  
Atès que hi ha dues línies de subvencions, una de subvencions per a inversions i altra per acció 
territorial a municipis petits. 
Atès el que s’estableix a la base 2.2 de les generals dels PUOSC 2020-2024, on determina que l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, aprovi la realització de l’activitat objecte de subvenció.  
Atès que per secretaria intervenció s’ha redactat una memòria justificativa de la necessitat i viabilitat 
econòmica del projecte de la línia per a invencions. 
Vist el projecte bàsic i executiu denominat: “IDAE . Reforma de l’enllumenat públic del municipi de 
Vilagrassa”, redactat per enginyer industrial, que ascendeix a la quantitat de 132.110,45 euros, el qual 
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va ésser aprovat per l’ajuntament ple en sessió celebrada en data 27.11.2017, el qual es troba inclòs en 
el PAESC. 
Vista la memòria tècnica valorada de l’actuació denominada: Construcció de la piscina municipal de 
Vilagrassa, redactada per arquitecte, que ascendeix a la quantitat 303.095,70 euros.  
Atès que les dues actuacions anteriors es troben incloses en el Pla Estratègic Municipal de Vilagrassa 
(PEMV) 2020-2025. 
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, acorda: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a INVERSIONS 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, mitjançant el projecte denominat: 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE SERVEIS A VILAGRASSA. 
Segon.- Aprovar la memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de la línia 
per a invencions i l’expedient administratiu de sol·licitud d’inclusió en la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2020/2024, línia d’inversions.  
Tercer.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2020/2024, de l’actuació següents:  
Annex 2 – Línia de subvencions per a inversions 
Projecte:  REFORMA I AMPLIACIÓ DE SERVEIS A VILAGRASSA 
Prioritat Anualitat 

execució 
Denominació de les actuacions Import de 

l’actuació 
Subvenció 
sol·licitada 

1 2020 Construcció de la piscina municipal de 
Vilagrassa  

303.095,70 € 248.000,00 € 

2 2020 Reforma de l’enllumenat públic del 
municipi de Vilagrassa 
Subvencions: 
IDAE:  73.845,45 € 
Diputació de Lleida: 36.922,73 €. 

132.110,45 € 2.000,00 € 

  Totals 435.206,15 € 250.000,00 € 
Quart.- Efectuar i trametre la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2020/2024, pels mitjans telemàtics 
de l’extranet de les administracions catalanes. 
Cinquè.- Aprovar l’estudi de viabilitat (equipament municipal no obligatori) i la memòria tècnica 
valorada de l’actuació denominada: Construcció de la piscina municipal de Vilagrassa, redactada per 
arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de 303.095,70 €. 
Sisè.- Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima de Vilagrassa (PAESC), d’octubre de 
2019, redactat per Arum consultoria ambiental, SLU.  
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de 
les comunicacions objecte del present expedient.      
Vuitè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com escaigui en dret, 
per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat i execució 
dels presents acords. 
 
9/10- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILAGRASSA I LA FUNDACIÓ PAU CASALS.-  
Atès que el darrer any 2018 la Fundació Pau Casals va rebre el Premi Nacional de Cultura en 
reconeixement als projectes i activitats culturals que desenvolupa i per l’impuls de la projecció 
nacional i internacional del llegat musical i humanístic de Pau Casals, un dels noms més universals 
de la cultura catalana. Això va ésser possible gràcies a la col·laboració d’institucions i entitats, i del 
suport que donen diversos municipis de Catalunya a la Fundació.  
Atès el reconeixement del municipi de Vilagrassa a la figura de Pau Casals, la Fundació Pau Casals 
promou un conveni de col·laboració per tal que tots els ciutadans empadronats al municipi de 
Vilagrassa, puguin visitar gratuïtament el Museu Pau Casals (Sant Salvador, El Vendrell), 
promovent així que tota la ciutadania, i especialment les generacions més joves, coneguin i 
s’apropin a l’immens llegat cultural, musical i humanístic del mestre. 
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Atès que Pau Casals va crear a l’any 1972 una Fundació que porta el seu nom i va llegar a 
Catalunya la Vil·la Casals situada a la platja de Sant Salvador (El Vendrell), avui convertida en 
museu. Es tracta d’un dels millors museus d’Europa dedicats a un músic, i un servei de vocació 
pública obert tot l’any, que permet una passejada per la biografia del mestre i pel seu llegat 
humanístic i musical.  
Vista la demanda de col·laboració amb una modesta aportació econòmica per tal de continuar 
impulsant els projectes i iniciatives que promou la Fundació Pau Casals. La qual ofereix la seva 
col·laboració per tal que tots els ciutadans del municipi, a través de l’Ajuntament i del teixit 
associatiu, estiguin informats d’aquest acord i de la possibilitat de visitar gratuïtament el Museu Pau 
Casals.  
Atès que l’objectiu principal de la Fundació és que tots els catalans, almenys un cop a la seva vida, 
visitin el Museu Pau Casals, garantint que la figura del mestre continuï sent un dels referents 
culturals de la nostra memòria col·lectiva. 
A proposta de la Regidora de Cultura, la Sra. Angelina Ansaldi i Carreras, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels set membres presents, que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Vilagrassa i la Fundació Pau 
Casals, que s’adjunta com annex. 
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Pau Casals, pel seu coneixement i als efectes 
escaients al cas. 
Tercer.- Aprovar la despesa de 150,00 euros anuals, en concepte de donatiu de suport al projecte de la 
Fundació Pau Casals.  
Quart.- Trametre el present acord i el conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 309 del Decret 179/1995, ROAS. 
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i 
de les comunicacions objecte del present expedient. 
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords, inclusiu per a la signatura del Conveni. 
Annex 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilagrassa i la Fundació Pau Casals. 
EXPOSEN: 

Primer.- La Fundació Pau Casals, creada per Pau Casals i la seva esposa Marta Casals des de Puerto 

Rico l’any 1972, té per objectiu conservar i difondre el llegat musical i humà de Pau Casals 

promovent accions i projectes a favor de la pau, la cohesió social, i la difusió de la música i la cultura. 
Segon.- Aquesta missió fundacional es centra principalment:  
A.- Conservar, difondre i gestionar el llegat patrimonial que Pau Casals diposità a Catalunya. Donar 

a conèixer el patrimoni que Pau Casals va llegar en les seves diferents facetes com a intèrpret, 

compositor i artista compromès. Incentivar la recerca del seu fons documental i patrimonial per a 

estudiar els diferents moments històrics que va viure, així com conèixer el seu paper en cadascun 

d’ells. Garantir que les noves generacions coneguin l’enorme llegat cultural i humanístic d’un dels 

noms més universals de la cultura catalana.  
Tercer.-  Que el Museu Pau Casals és un dels millors museus d’Europa dedicat a un músic i l’hauria 

de conèixer tota la ciutadania de Catalunya.  
Quart.- Que l’Ajuntament de Vilagrassa vol homenatjar la figura de Pau Casals donant suport a la 

fundació que ell  va crear per promoure els valors de la música, la pau i la convivència i mantenir vius 

els lligams del seu llegat cultural i humanístic amb Catalunya, promovent la visita a les instal·lacions 

del Museu Pau Casals.  
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Vilagrassa s’adhereix a la campanya de suport a la Fundació Pau 

Casals per a la difusió del seu llegat cultural i humanístic i per promoure el coneixement de la vida i 

l’obra de Pau Casals entre els ciutadans del seu municipi. 
En virtut del què s’ha exposat, les parts acorden formalitzar el present Conveni de Col·laboració 

d’acord els següents pactes:  
I.- L’Ajuntament de Vilagrassa s’adhereix a la campanya de suport a la Fundació Pau Casals.  
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II.- La Fundació Pau Casals donarà accés gratuït a la visita del Museu Pau Casals, ubicat a Vil·la 

Casals a Sant Salvador (el Vendrell) durant la durada del conveni a tots els veïns del municipi de 

Vilagrassa  que acreditin  estar empadronats a l’esmentat municipi, mitjançant la presentació d’un 

document oficial vigent (DNI, passaport, certificat d’empadronament o document equivalent). 
III.- L’Ajuntament de Vilagrassa contribuirà anualment amb la quantitat de 150,00 € en concepte de 

donatiu de suport al projecte. 
IV.- La Fundació Pau Casals facilitarà la informació necessària (textos, imatges i continguts digitals) 

a l’Ajuntament objecte d’aquest conveni per tal de garantir que la ciutadania i el teixit associatiu del 

municipi coneguin el present acord de col·laboració.  
V. La Fundació Pau Casals comunicarà públicament el contingut d’aquest conveni, i col·laborarà en 

la difusió als ciutadans i al teixit associatiu del municipi de la possibilitat de visitar gratuïtament el 

Museu Pau Casals.  
VI.- Aquest conveni de col·laboració té una durada de tres anys i es renovarà de forma automàtica 

cada any a no ser que una de les parts ho denunciï amb una antelació de tres mesos.” 
 
10/10- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
Mocions.- 
 
No se’n presenta cap. 
 
Resolucions.-  
Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari dóna compte al Ple de la Corporació de la relació de Decrets 
dictats per l’Alcaldia des del dia 15 de juny de 2019, fins a la data d’avui, del núm. 140 al 222 del 
2019, els quals es troben a disposició dels membres del Consistori a Secretaria.  
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
Precs i preguntes.-  
 
Precs:  
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
 
TANCAMENT 
I essent les vint hores i trenta-un 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 acc. 
Jordi Serés i Aguilar   Jordi Martí i Gasull 
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