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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    07 / 2016 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   19 de desembre de 2016 
Horari:  21:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (CiU), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (CiU), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Petit i Segura (CiU), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (CiU), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (CiU), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Abelard Monjo i Solé (CiU), Regidor.  
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat 
fins avui, en virtut del que es disposa en el decret de l’Alcaldia, núm. 135/2016 de data 
26.09.2016, que es dóna, íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat 
el dia de la sessió plenària ordinària del mes de setembre que per acord del Ple de la 
Corporació de nou de juliol de dos mil quinze, havia de tenir lloc l’últim dijous dels 
mesos de març, juny, setembre i desembre. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
Ordre del dia: 
 
1/7-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
6/2016, 25.07.2016.   
2/7- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS ALS BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA DEL FILADOR (marge dret). 
3/7- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016. 
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4/7- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014.  
5/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
6/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL QUART TRIMESTRE DEL 2016 
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
7/7- RATIFICACIÓ DECRET 134/2016 DE DATA 26.09.2016, SOL·LICITUD ALTA 
AL SERVEI DE REGISTRE UNIFICAT DEL CONSORCI AOC. 
8/7- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER (2016 – 2017). 
9/7- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  113/2016, DE 01.09.2016, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2017. 
10/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 
2017 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
11/7- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2017. 
12/7- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA AL CONTRACTE 
DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05). 
13/7- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA LEADER ANUALITAT 2016. PDR 
CATALUNYA 2014-2020. 
14/7- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/7- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
6/2016, 25.07.2016.-  
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment el componen. 
 
2/7- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS ALS BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA DEL FILADOR (marge dret).-   
(...) 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les obres d’urbanització de la Plaça del 
Filador (marge dret), essent el cost total de l’obra i la quantitat a repartir entre els 
beneficiaris tal com segueix:   
 
Pressupost del projecte (cost d’execució)............................... 120.302,40  € 
Subvenció PUOSC ................................................................. 97.000,00  € 
Diferència................................................................................ 23.302,40  € 
Pressupost vial Plaça del Filador (POUM) (20%)................... 24.060,48  € 
Subvenció PUOSC (20%)....................................................... 19.400,00  €  
Cost suportat per l’Ajuntament............................................... 4.660,48  € 
Honoraris arquitecte: direcció i estudi seguretat del vial........ 329,84  € 
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Honoraris coordinació seguretat i salut del vial ..................... 75,00  € 
Cost total a repartir.................................................................. 5.065,32  € 
Percentatge d’aportació: 
- Aportació municipal ( 10 % ) .............................................. 506,53  € 
- Contribucions especials veïns ( 90 % ) ............................... 4.558,79  € 
 
Els criteris de repartiment de les contribucions especials s’efectuaran per cadascun dels 
mòduls següents: 
- Els metres lineals de façana, 4.558,79 € per 75 metres lineals. 
- Els metres quadrats de superfície del sòl, 4.558,79 € per 1.866 m2. 
- El valor cadastral, 4.558,79 € per 52.772,61 € de valor cadastral. 
- El volum edificable, 4.558,79 € per 5.598 m2 de sostre. 
Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva, segons el quadre que s’indica a 
continuació  i notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de recurs:  
 

Nº VIAL ML   
M2 
SUP.SOL   VC SOL   

M2 
EDIF.   

Tàrrega, 16 9 136,76 € 129 78,79 € 5.966,40 128,85 € 387 78,79 € 

Tàrrega, 18 24 364,70 € 577 352,41 € 13.066,10 282,18 € 1.731 352,41 € 

Tàrrega, 20 7 106,37 € 239 145,97 € 7.365,31 159,06 € 717 145,97 € 

Tàrrega, 22 4 60,78 € 119 72,68 € 4.133,74 89,27 € 357 72,68 € 

Tàrrega, 22 A 9 136,76 € 151 92,23 € 6.279,15 135,61 € 453 92,23 € 

Tàrrega, 24 4 60,78 € 48 29,32 € 1.088,24 23,50 € 144 29,32 € 

Tàrrega, 26 8 121,57 € 229 139,87 € 2.877,77 62,15 € 687 139,87 € 

Tàrrega, 28 8 121,57 € 241 147,20 € 8.258,06 178,34 € 723 147,20 € 

Tàrrega, 30 2 30,39 € 133 81,23 € 3.737,84 80,72 € 399 81,23 € 

75 1.139,70 € 1.866 1.139,70 € 52.772,61 1.139,70 € 5.598 1.139,70 € 

 
TITULAR     Nº VIAL TOTAL 

***   Tàrrega, 16 423,20 € 

***   Tàrrega, 18 1.351,71 € 

***   Tàrrega, 20 557,38 € 

*** Tàrrega, 22 295,42 € 

***   Tàrrega, 22 A 456,82 € 

***   Tàrrega, 24 142,92 € 

***   Tàrrega, 26 463,45 € 

*** Tàrrega, 28 594,30 € 

***   Tàrrega, 30 273,58 € 

        4.558,79 € 

 
Tercer.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.  
Quart.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés 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. 
 
3/7- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016.- 
Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2016 o no hi ha 
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits 
mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
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S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del 
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2016, dins del 
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2016, 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 
1 171 21000  Rep/Mant/Infraest. 4.336,24 8.336,24 
1 431 22611  Fira 1.114,90 14.114,90 
1 441 46700  CCUU-ATM transport 14,56 514,56 
1 920 22401  Primes Assegurances (càrrecs elec) 500,76 3.500,76 
1 920 62600  Informàtica noves tecnologies 112,07 2.112,07 
1 153 21000  Rep/Mant/Vies Públiques 294,67 794,67 
1 912 23120  Locomoció personal 1.248,73 4.448,73 
1 161 22502  Tributs de les entitats locals 240,00 6.540,00  
1 321 22200  Telèfon llar infants 90,00 962,04 
1 321 22105  Productes alimentaris 430,00 7.930,00 
1 425 22100  Energia elèctrica 2.800,00 14.800,00  
    Suma 11.181,93 
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment       Previsió 

 Import / euros  Final 
1 161 60909  Xarxa Subm. Aigua potable 
    Zona Est municipi 16.529,32 31.529,32 
1 920 63301  Màquina trenca ametlles i vano 1.000,00 1.000,00 
    Suma 17.529,32 
    Total augment 28.711,25 
1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta              Previsió 

Import / euros        Final  
1  46130 Diputació, subvenció xarxa aigua         25.000,00  25.000,00 
   Suma 25.000,00 
2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E. Descripció     Baixa  Previsió 

Import / euros  Final 
1 160 20900 Cànon abocador CHE          3.000,00  0,00 
1 320 21200 Rep/mant/cons/CEIP 711,25 2.940,00 
    Suma 3.711,25 
   Total augment 28.711,25 
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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4/7- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període 
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a 
l’expedient, que és el següent: 
 

3r  
trimestre de 

2016 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 9,795443535 1,27274278 31.500,16 19,33421707 28.144,75 
 
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.  
 
5/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 
2016 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
(...) 
Primer.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del tercer 
trimestre de l’exercici de 2016, que tot seguit s’indiquen: 
- Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24). 
- Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).  
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període 
comprès entre el 2 de gener de 2017 i el 2 de març de 2017, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 
serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
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Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
6/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL QUART TRIMESTRE DEL 
2016 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
Atès que s’han confeccionat els padrons fiscals corresponents a les taxes del quart 
trimestre de l’exercici de 2016. 
De conformitat amb el previst a l’article 102 i concordants , de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, 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.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del quart 
trimestre de l’exercici de 2016, que tot seguit s’indiquen: 
- Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24). 
- Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).  
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període 
comprès entre el 1 de febrer de 2017 i el 3 d’abril de 2017, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 
serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
7/7- RATIFICACIÓ DECRET 134/2016 DE DATA 26.09.2016, SOL·LICITUD 
ALTA AL SERVEI DE REGISTRE UNIFICAT DEL CONSORCI AOC.-      
Atès que l’Alcaldia en data 26.09.2016, va dictar el Decret núm. 134/2016, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“”DECRET D’ALCALDIA Núm. 134 / 2016.- Atès que cal procedir a donar 

compliment al que s’estableix a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Atès que és necessari sol·licitar l’alta al servei de registre unificat de l’Administració 

Oberta de Catalunya.  

Fent ús de les facultats conferides per l’article 53.1 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 per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.   

Per tot el que precedeix, pel present, he RESOLT: 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al Servei de Registre Unificat. 
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Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 

Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 

(www.seu.cat/consorciaoc). 

Tercer.- L’encàrrec al Consorci AOC de registrar a la referida aplicació tots els 

documents que es generin com a conseqüència de la prestació de serveis d’administració 

electrònica per part del Consorci AOC que requereixen assentament registral. 

Quart.- Que es reconegui com a propi el rebut de registre signat electrònicament amb un 

segell del Consorci AOC que s’expedirà en cadascun dels serveis. 

Cinquè.- Que el registre auxiliar electrònic associat a l’extranet de les administracions 

catalanes (EACAT) actuï com a sistema alternatiu per a aquests assentaments cas que 

l’accés al servei de registre s’interrompi per motius de caràcter tècnic, operatiu o 

relatius al manteniment. 

Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 

caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 

sol·licitud. 

Setè.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que es celebri 

als efectes de la seva ratificació. 

Vuitè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 

administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.”” 

 
Votació: L’ajuntament Ple se’n dona per assabentat i per majoria absoluta, per unanimitat 
dels quatre membres presents, dels set legalment el componen, acorda ratificar en tots els 
seus punts el Decret número 134/2016, de data 26.09.2016, de sol·licitud d’alta al Servei 
de Registre Unificat de l’AOC.    
 
8/7- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER (2016 – 2017).-  
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 178/2016 de data 10 de novembre de 2016, d’incoació 
d’expedient d’aprovació del Pla Econòmic Financer. Derivat de de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de l’exercici del 2015.  
Vist que, conforme els articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril LOEPSF, és 
necessària la formulació d’un Pla Econòmic Financer (PEF) que permeti en l'any en curs i 
el següent, assolir el compliment de l’objectiu d’estabilitat. 
Vist el pla econòmic financer subscrit per intervenció de data 21.11.2016, la necessitat 
del qual s'origina per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de 
l’exercici del 2015, que ha estat elaborat d’acord amb l'establert en l'article 21 i 23 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que es disposa en el citat article, a proposta del Regidor de Finances 
Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis 
membres presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar, en els termes de l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer 
(2016 – 2017) que aconsegueix l’estabilitat durant l'any 2017, detall del qual figura a 
continuació:  
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Es presenta un escenari de compliment al segon any d’aplicació del PEF. Exercici de 
2017, amb un resultat pressupostari positiu de 82.504,00 €.  
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Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes merament informatius, al BOP 
de Lleida. 
Tercer.- Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de 
la seva vigència. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient. 
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
9/7- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  113/2016, DE 01.09.2016, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2017.-  
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  113/2016, de data 1 de setembre 
de 2016, referent a determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici del 
2017.  
 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 116 / 2016 
1. ANTECEDENTS 
1. El 1 de març de 2016 l’Alcalde President va aprovar el pla pressupostari a mig 

termini per al període 2017-2019. 

2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde  va sol·licitar informe a 

la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies 

fonamentals del pressupost de l’exercici 2017: 

3. En data 29 d’agost de 2016, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 

fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 

2. FONAMENTS JURÍDICS 
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 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, les corporacions locals 

tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  

• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats 

financers. 

• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 

• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 

de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 

finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.  

• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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 disposa que amb 

caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels 

pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent informació: 
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• 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. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que 

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  

RESOLC 
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el 

següent detall: 

  

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2017 
Capítol 1 247.298 

Capítol 2 7.000 

Capítol 3 195.193 

Capítol 4 196.414 

Capítol 5 4.815 

Ingressos corrents  650.721 
Capítol 6   

Capítol 7 27.000 

Ingressos de capital 27.000 
Capítol 8   

Capítol 9   

Ingressos financers 0 

INGRESSOS TOTALS  677.721 

    

DESPESES 2017 
Capítol 1 237.978 

Capítol 2 253.427 

Capítol 3 9.868 

Capítol 4 2.253 

Despeses corrents  503.526 

Capítol 5 16.500 

Fons de 
contingència 16.500 
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Capítol 6 101.195 

Capítol 7 0 

Despeses de capital 101.195 
Capítol 8 0 

Capítol 9 55.500 

Despeses financeres 55.500 

DESPESES TOTALS  676.721  

   

   

   

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2017: 

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 per ser el rati inferior al 110 %.  

3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2016 

són les següents:  

 

Ingressos/Despeses 2016 
taxa variació 

2016/2017 2017 

Supòsits en què 
es basen les 
projeccions 

Ingressos 892.302,53 -0,24 677.720,70 

Corrents 802.878,93 -0,19 650.720,70   

Capital 27.000,00 0,00 27.000,00   

Financers 62.423,60 -1,00 0,00   

Despeses 885.983,19 -0,24 676.720,69 

Corrents 552.185,05 -0,06 520.025,84   

Capital 277.098,14 -0,63 101.194,85   

Financers 56.700,00 -0,02 55.500,00   

Saldo operacions no financeres 595,74   56.500,01 

Ajustos per al càlcul de cap. 
Neces. Financ. SEC95     -19.286,17   

Capacitat o necessitat de 
finançament 595,74   37.213,84 

Deute viu a 31/12 398.848,74   313.398,55 

A curt termini 19.411,09   0,00   

A llarg termini 379.437,65   313.398,55   

Rati deute viu/Ingressos 
corrents 0,50   0,48 

 

Passius 
contingents 

Any 2016 ( Estimació de les obligacions 
reconegudes netes ) 

taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació dels crèdits 
inicials ) 

No inclosos 
en el 

pressupost 

Inclosos en 
el 

pressupost 
Total 

No inclosos 
en el 

pressupost 

Inclosos en 
el 

pressupost 
Total 

Avales 
concedidos     0,00 0,00%     0,00 

Préstamos 
morosos     0,00 0,00%     0,00 

Garantías     0,00 0,00%     0,00 

Por sentencias 
o     0,00 0,00%     0,00 
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expropiaciones 

Otros     0,00 0,00%     0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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.  
 
10/7- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE L’EXERCICI ECONÒMIC 
DEL 2017 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
Atès que s’han confeccionat els padrons fiscals corresponents a les taxes i impostos de 
l’exercici de 2017. 
De conformitat amb el previst a l’article 102 i concordants , de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, 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.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes i impostos municipals de 
l’exercici econòmic de 2017, que tot seguit s’indiquen: 
- Impost de vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal núm. 3). 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ordenança fiscal núm. 
14).  
- Taxa del cementiri municipal (ordenança fiscal núm. 17). 
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
(ordenança fiscal núm. 27). 
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per l’impost de vehicles i per la taxa de la reserva d’entrada de vehicles, el període 
comprès entre l’1 de febrer de 2017 i el 3 d’abril de 2017, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
b) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període 
comprès entre el 18 d’abril de 2017 i el 19 de juny de 2017, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
c) Per la taxa del cementiri, el període comprès entre el 18 de setembre de 2017 i el 20 de 
novembre de 2017, ambdós inclosos, en període voluntari. 
d) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 
serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
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11/7- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2017.-  
(...) 
Primer.-  Aprovar  per a l’exercici de 2017 un límit màxim de despesa no financera de 
824.463,97 euros per l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert del 2’1 %, coherent en 
tot cas amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de gasto. 
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2017 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; 
el qual, resumit per capítols, és el següent: 
ESTAT D’INGRESSOS 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
1 Impostos Directes 259.928,00 
2 Impostos Indirectes 7.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 243.943,34 
4 Transferències corrents 190.262,65 
5 Ingressos patrimonials 2.315,00 
6 Venda d’inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 138.699,99 
9 Passius financers 0,00 
 TOTAL INGRESSOS 842.148,98 
ESTAT DE DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
1 Despeses de personal 237.977,76 
2 Compra béns corrents 269.722,04 
3 Despeses financeres 6.500,00 
4 Transferències corrents 2.550,00 
5 Fons contingència i reserves inversió 3.500,00 
6 Inversions reals 266.899,18 
9 Passius financers 55.000,00 
 TOTAL DESPESES 842.148,98 
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat de VUIT-CENTS 
QUARANTA-DOS MIL CENT QUARANTA-VUIT euros amb NORANTA-VUIT 
cèntims  (842.148,98 €), per tant resulta un pressupost general anivellat. 
Aquest pressupost es troba integrat per 787.148,98 euros de despesa no financera i 
55.000,00 euros de despesa financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 
26.300,54 euros.  
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost i la relació de 
llocs de treball per l’exercici econòmic del 2017, amb les modificacions següents: 
a) Es proposa l’amortització de lloc de treball L0403 del Grup C2 i nivell de CD 9 
monitora llar.  
b) Es proposa modificar el número de referència del lloc de treball L0404 i que passi a 
ésser el número de referència L0403 monitora auxiliar llar, ocupat per la Sra. Gemma 
Serres. 
c) Es proposa modificar el lloc de treball L0205, fixant una jornada parcial del 82,50 % 
(33 hores setmanals). Subaltern, ocupat pel Sr. Josep Maria Carmona. 
d) Es proposa la creació del lloc de treball L0302 del Grup AP i nivell de CD 7 d’Operari 
de la Brigada, Oficial 2a, fixant una jornada parcial del 17,50 % (7 hores setmanals), 
ocupat pel Sr. Xavier Siles. 
Quart.- No es preveu oferta pública d’ocupació per l’exercici econòmic del 2017.  
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Cinquè.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que 
s’adjunta a l’expedient. 
Sisè.- Exposar al públic, el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball, durant el termini de quinze dies hàbils, inserint 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
Setè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós d ela Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
publicant-se un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província, i se’n remetrà 
còpia a la Delegació d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
Vuitè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Novè.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
12/7- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA AL CONTRACTE 
DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05).- 
(...) 
Primer.- Que l’Ajuntament de VILAGRASSA s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 
de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 112,158 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 136,573 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 56,843 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 135,3 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 64,3 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 52,7 

Sublot 
BT7 

2.1A 128,298 
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Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 150,298 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 
 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
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Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d' Endesa Energia SAU., 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica-,  dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 1-425-22100.01. 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Cinquè.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Setè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester 
pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.  
 
13/7- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA LEADER ANUALITAT 2016. 
PDR CATALUNYA 2014-2020.-  
(...) 
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts destinats a 
l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Leader 2016. 
Segon.- Aprovar l’expedient administratiu i documentació de sol·licitud d’inclusió en la 
convocatòria del LEADER 2016.   
Tercer.- Aprovar el finançament de l’actuació amb aportació municipal de fons propis, 
subvenció de la Diputació de Lleida i la subvenció que es sol·licita del LEADER.  
Quart.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al LEADER 2016, de l’actuació següent:  
Títol actuació:  Recuperació del patrimoni cultural i natural de Vilagrassa 
    “Sèquia Molinal i Refugis de la guerra civil” 
Descripció:    Projecte de Recuperació del patrimoni cultural i natural de  

Vilagrassa,  recuperant  l’espai de la  sèquia Molinal  i els  
refugis de la guerra civil.  

Import actuació:  49.999,99 € + 21% IVA 10.500,00 €   =   60.499,99 € 
Import honoraris tècnics: 4.537,50 € 
Subvenció sol·licitada:  39.999,99 + 4.000,00 honoraris tècnics = 43.999,99 € 
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Cinquè.- Aprovar inicialment el projecte tècnic, redactat per l’arquitecte municipal, el Sr. 
Joan Gangolells i Feixas, següent:  
- Denominació: Projecte Bàsic i executiu de Recuperació del patrimoni cultural i natural 
de Vilagrassa “Sèquia Molinal i Refugis de la guerra civil”, amb un pressupost 
d’execució per contracta (PEC) de cent noranta-cinc mil tres-cents quaranta-quatre euros 
amb tres cèntims  (60.499,99 €). 
Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa 
l’article 235.2 apartat c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, 
ROAS, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les 
reclamacions o al·legacions que s’estimin adients. 
En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o 
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de 
l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del D. 179/1995, 
ROAS. 
Sisè.- 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. 
 
 
14/7- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Mocions.- 
No se’n presenta cap. 
 
Resolucions.-  
Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari acctal. dóna compte al Ple de la Corporació de la 
relació de Decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 7 de juliol de 2016, fins a la data 
d’avui, del núm. 100  al 198 del 2016, els quals es troben a disposició dels membres del 
Consistori a Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
Precs i preguntes.-  
Precs:  
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del 
mateix. 
 
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i quaranta-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 acctal. que en dono fe. 


