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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    01 / 2019 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   22 de març de 2019 
Horari:  20:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (PDeCAT - Demòcrates), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (PDeCAT - Demòcrates), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor. 
Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.  
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.  
 
No hi assisteix:   
 
Sra. Isabel Pérez i  López (PDeCAT - Demòcrates), 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.  
 
DECLARACIÓ D'URGÈNCIA.- Seguidament, en virtut del que es disposa en l'article 
103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 
article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a proposta de 
l'Alcalde, l’Ajuntament Ple per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, 
dels set que legalment el componen, i per tant amb el quòrum establert per l'article 47 de la 
Llei 7/1985 de 2 d'abril, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, acorda 
declarar d'urgència l’assumpte següent: 
 
- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2019.-   
 
que serà inclòs com a punt número 12/1, abans de l’apartat de resolucions, precs, preguntes 
i mocions. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 



2 
 
 

Ordre del dia: 
 

1/1-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
5/2018, 22.12.2018.   
2/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
3/1- 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. 
4/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2018, DECRET 43/2019 DE DATA 
21.02.2019. 
5/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2018. 
6/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  15/2019, DE 21.01.2019, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2019. 
7/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 23/2019. PLA DE DISPOSICIÓ DE 
FONS PER A 2019, I DEL PLA DE TRESORERIA 2019. 
8/1- RATIFICACIÓ DECRET 56/2019 DE DATA 08.03.2019, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2020-2021-2022. 
9/1- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS 
DE COBRAMENT EN EXERCICIS ANTERIORS.  
10/1- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES 
PENDENTS DE PAGAMENT EN EXERCICIS ANTERIORS. 
11/1- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’URGELL I L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.- 
12/1- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2019. 
13/1- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
5/2018, 22.12.2018.-   
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. 
 
2/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2018, 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 
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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 

2018 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 21,39 24,37 106.412,53 17,93 91.611,58 
 
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.  
 
3/1- 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 2018.   
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 Finances 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.  
 
4/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2018, DECRET 43/2019 DE DATA 
21.02.2019.- 
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Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 43/2019, de data 21 de febrer de 
2019, referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2018. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 43/ 2019.-   
1. ANTECEDENTS 
1.1 En data 6.02.19  l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
1.2 En data 06.02.19  la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
1.3. En data 20.02.19 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
1.4 En data 20.02.19 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  
Per tant, RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 d’acord amb les dades 
econòmiques que es troben reflectides en l’informe d’intervenció que s’adjunta com 
annex. 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Annex: 
1. Exercici en curs: 
Pressupost inicial de despeses: 984.355,98 € 
Modificacions de despeses: 233.025,26 € 
Pressupost definitiu de despeses:  1.217.381,24 € 
Despeses autoritzades: 
Despeses compromeses: 898.585,79 € 
Obligacions reconegudes: 898.585,79 € 
Despeses ordenades:  
Pagaments realitzats: 804.003,59 € 
Obligacions pendents de pagament: 94.582,20 € 
2.  Exercicis tancats : 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 153.744,43 €  
Baixes:            
Pagaments realitzats: 105.280,58 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 40.267,59 € 
_________________________________________________________                                                                    
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:   134.849,79 €                                                    
2.3.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
a. Exercici en curs : 
Pressupost inicial d’ingressos: 984.355,98 € 
Modificacions d’ingressos: 233.025,26 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 1.217.381,24 € 
Drets reconeguts: 947.574,24 € 
Drets anul·lats: 3.758,06 € 
Devolució d’ingressos: 
Recaptació neta: 778.168,81 € 
Drets pendents de cobrament: 165.647,37 € 
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b. Exercicis tancats : 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 241.644,57 € 
Baixes:  
Recaptació: 155.589,16 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 49.592,64 € 
_________________________________________________________ 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:  215.240,01 € 
2.3.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

+ Drets reconeguts nets (+)                                                        943.816,18 
- Obligacions reconegudes (-)                                                    898.585,79 
Resultat Pressupostari                                                                  45.230,39 

- Desviacions positives de finançament                                                0,00 
+ Desviacions negatives de finançament                                              0,00     
+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria                   0,00             
 
RESULTA PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                 45.230,39    

2.3.4. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL 
D’EXERCICI............................................................................   86.794,29 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 
.................................................................................................... 266.678,41 
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 165.647,37 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................    49.592,64 
+ D’altres operacions no pressupostàries...................................   51.438,40 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 
.................................................................................................... 162.056,55 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................   94.582,20 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats............       40.267,59 
+  D’altres operacions no pressupostàries..................................   27.206,76 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............              0,00 
________________________________________________________ 
Romanent de tresoreria total:         191.416,15  
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT....................        31.956,53 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT.............                 0,00 
________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 
.........................................................................................            159.459,62.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
5/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2018.- 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de Vilagrassa, de l’exercici del 2018. 
 
““INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL 
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DEUTE AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 
(Aquest informe el determina l’art.15.3 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). 
1. IDENTIFICACIÓ 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 
1.2. Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la 
regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2018. 
2. ANTECEDENTS 
2.1. En data 6.02.19 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
2.2. En data 6.02.19 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
2.3. En data 20.02.19 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2018, que es detallen a continuació: 
2.5.Estats consolidats 
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb 
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: Ajuntament de Vilagrassa. 
2.5.2. Resta d’unitats. 
No és objecte d’informació. 
2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1 s'obté, per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 20.043,93 € d'acord 
amb el següent detall: 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 843.816,18 
Despeses no financeres 843.958,04 
Dèficit no financer -141,86 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  16.968,52 
PTE 3.217,27 

                                                      
1

 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els 
sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no 
previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe 
individualitzat. 

 



7 
 
 

Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 864.001,97 
Despeses ajustades 843.958,04 
Capacitat de finançament 20.043,93 

2.7. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2018. 
La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació 
del 2017 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la 
IGAE. 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2017 al 2018 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 6.434,64 €. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2017 
Liquidació 

exercici 2018 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 674.988,17 841.351,62 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 
+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

0,00 0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 
+Préstecs 0,00 0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

0,00 0,00 
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Altres 
0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

674.988,17 841.351,62 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques 

50.000,00 207.798,37 

Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 0,00 88.971,82 
Diputacions 50.000,00 88.000,00 

Altres Administracions Públiques 0,00 30.826,55 
- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 0,00 
Total despesa computable a l'exercici (1) 624.988,17 633.553,25 
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,024   
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

639.987,89   

+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. 
n-1) (4) 

639.987,89   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  633.553,25 

Marge de compliment   6.434,64 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   1,37% 

2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
2.8.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de 
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 683.268,01 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 22.751,34 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-
2) 660.516,67 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 337.377,72 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (4+5/3) 51,08% 

2.8.2. Període mig de pagament 
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El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 21,39 dies.  
3. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es realitzarà en un marc 
d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. 
2. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de de les 
corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte 
interior brut de mig termini de l'economia espanyola que calcularà el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per despesa computable les despeses no 
financeres exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més a 
més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments/disminucions permanents de 
la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els 
anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar/disminuir en la 
quantia equivalent. 
3. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració 
incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el 
següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 
4. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers elaborats per les 
corporacions locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de 
ser aprovats en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en 
marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment. 
5. L’article 15 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, 
estableix  que abans del 31 de març de cada any les corporacions locals han de comunicar 
al Ministeri d’Economia i Hisenda les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 
anterior. 
6. L’article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals disposa que el pressupost general atendrà al compliment 
del principi d’estabilitat. 
7. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció 
elevarà al Ple un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i ens dependents a 
l’aprovació del pressupost, modificacions i liquidació. 
8. L’article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà 
d’elaborar el pla econòmic financer en les modificacions de crèdit finançades amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 
9. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació 
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió 
pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla 

de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril. 

- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació 
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest 
últim cas s'hagués formulat requeriment. 
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- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió 
de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb 
l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de 
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril. 

4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU 
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I 
SOSTENIBILITAT 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de 
finançament de 20.043,93 euros. 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2018 compleix la regla de 
la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del 
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 6.434,64 €. 

4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 51,08 %. 
4.4. Incompliment amb pla econòmic financer vigent. 
La liquidació del pressupost de l’entitat local no incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària ni la regla de la despesa.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
6/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  15/2019, DE 21.01.2019, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2019.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  15/2019, de data 21 de gener de 
2019, referent a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 
2019. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 15 /2019 
Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2019. 
Antecedents 
El Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLLRHL), estableix en el seu article 182.3 que els crèdits que 
emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se 
obligatòriament, amb l’excepció que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o 
continuar l’execució de la despesa. 
El Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, estableix a l’article 48.3 que en el cas 
d’incorporacions de romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat, es 
consideraran recursos financers suficients, preferentment, els excessos de finançament i 
els compromisos ferms d’aportació afectats als romanents que es pretén incorporar. 
Els paràgraf 1 i 2 de l’article 182 LLRHL, estableixen que podran incorporar-se crèdits al 
pressupost de despeses de l’exercici immediatament següent i sempre que hi hagi 
suficients recursos financers, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit autoritzades 
en el darrer trimestre, els crèdits que emparen compromisos de despesa i crèdits per 
operacions de capital. 
Vist l’estat elaborat per la Intervenció, on s’especifiquen els romanents de crèdit 
d’incorporació obligatòria que es financen amb romanent de tresoreria afectat i els 
romanents de crèdit d’incorporació que es financen amb compromisos ferms d’aportació i 
a càrrec del romanent de tresoreria de despeses generals. 
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En ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, i en concret l’article 53 del 
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, HE RESOLT: 
PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2019, la modificació de crèdit consistents 
en la incorporació de romanents d’acord amb el següent detall de partides i imports: 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Clas 
Org 

Prog Econ Partida Descripció Pressupost  
de despeses 

Finançament  
afectat 

1 150 69004 Sud 2 Ondara Central 2.325,00  
1 160 60915 Xarxa Clavegueram S.Sud 36.905,18 30.000,00 
1 454 61923 Carrer Equip. 3a fase rotonda 48.399,99 

 
45.000,00 

1 454 61928 Vial Accès Sequia Molinal 15.011,42   5.000,00 
1 454 62903 Direcció Urb.Vial 3a fase 

rotonda 
2.823,05  

1 920 61920 Recup.Patrimoni Nat.Cult 58.549,21 39.999,99 
1 920 62101 Memòria Pl.Filador marge 

esquerre 
1.084,69  

1 172 22707 ARUM - PAES 4.200,00   2.100,00 
1 150 62703 Projectes 5.472,30  
1 161 63305 Etap Potabilitzadora 95.274,33 53.751,31 
   TOTAL 270.045,17  
L’import total de romanents aprovats és 270.045,17 €. Aquests romanents es financen: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Descripció Import 
1-46118-01 Diputació-Subv. PAES 2.100,00 
1-46135-01 Dip. Sub.Xarxa Clavegueram S.Sud 30.000,00 
1-75092-01 Generalitat, ETAP Potabilitzadora 53.751,31 
1-76120-01 Dip.Carrer Equipaments 3a fase 

rotonda 
45.000,00 

1-76122-01 Dip., Subv. Vial Acces Sèquia 
Molinal 

5.000,00 

1-77005-01 Ametlles Vicens, aportació 6.905,18 
1-79103-01 Generalitat, Recup.Patrim.Nat.Cult 39.999,99 
1-79104-01 Generalitat,Proj.Recup.Patrimoni 4.000,00 
1-87001-01 Romanent de crèdit 83.288,69 
 TOTAL 270.045,17 
SEGON.- Comunicar aquest decret al Ple de la Corporació en la propera sessió a 
realitzar.  
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a la delegació d’Hisenda de Lleida. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.  
 
7/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 23/2019. PLA DE DISPOSICIÓ DE 
FONS PER A 2019, I DEL PLA DE TRESORERIA 2019.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  23/2018, de data 29 de gener de 
2019, referent a l’aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’exercici del 2019. 
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“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 23 /2019 
Vista la necessitat d'elaborar un Pla de Disposició de Fons, amb la finalitat de permetre a 
l'Entitat Local planificar la seva tresoreria per complir amb les obligacions legals fer front 
als pagaments realitzats per l'Entitat Local, 
Vist l'informe de Tresoreria de data 28 de gener de 2019 de conformitat amb l'establert en 
l'article 187 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  RESOLC 
PRIMER. Aprovar el que es disposa en el Pla de Disposició de Fons, en relació amb les 
previsions sobri la gestió dels fons integrants de la Tresoreria per fer front a les 
obligacions contretes per aquesta Entitat Local. 
SEGON. Publicar el Pla de Disposició de Fons en el Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[adreça https://www.vilagrassa.cat].” 

 
PLA DE TRESORERIA. 
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborat el pla de tresoreria per a 2019 i que 
contempla la prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de fons, 
periodicitat i cadència. 
Atès el que disposen els fonaments legals següents: 
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març 
(articles 65 i 187). 
- Bases d’execució del pressupost vigent. 
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la 
morositat. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat. 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament. 
S’informa al Ple de l’Ajuntament de dit pla de tresoreria, pel seu degut coneixement, el 
qual ha estat publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
8/1- RATIFICACIÓ DECRET 56/2019 DE DATA 07.03.2019, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2020-2021-2022.-  
Atès que l’Alcaldia en data 07.03.2019, va dictar el Decret núm. 56/2019, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 56 / 2019.-  
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 
2020-2022. 
1. FETS 
1. Secretaria Intervenció ha informat que cal aprovar el pla pressupostari a mig termini 
abans del dia 15 de març de l’exercici en curs. 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 6 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 abans del 15 de 
març de cada any, d’acord amb la informació disponible sobre l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i deute públic, remetran els plans pressupostaris a mig termini en què 
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.  
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3. L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini 
que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat 
amb la regla de despesa. 
El pla pressupostari a mig termini abastarà un període mínim de tres anys i contindrà, 
entre altres paràmetres: 

a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa de 
les respectives administracions públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes 
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
c) Els principals supòsits en què es basen aquestes projeccions d'ingressos i 
despeses. 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 

3. L'article 4.1 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, disposa determina que la 
remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions locals 
correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.  
RESOLC:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022, d’acord 
amb el següent detall: 
  PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2020 2021 2022 
Capítol 1 246.920 251.859 256.896 
Capítol 2 7.140 7.283 7.428 
Capítol 3 210.375 214.583 218.874 
Capítol 4 168.705 172.080 175.521 
Capítol 5 2.875 2.933 2.992 
Ingressos corrents  636.016 648.736 661.711 
Capítol 6 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 
Ingressos de capital 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 
Ingressos financers 0 0 0 
INGRESSOS 
TOTALS  636.016 648.736 661.711 
        
DESPESES 2020 2021 2022 
Capítol 1 278.520 284.090 289.772 
Capítol 2 292.083 297.924 303.883 
Capítol 3 5.020 5.040 5.061 
Capítol 4 3.450 3.450 3.450 
Capítol 5 5.000 5.000 5.000 
Despeses corrents  584.073 595.505 607.166 
Capítol 6 0 0 0 
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Capítol 7 0 0 0 
Despeses de capital 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 3.902 71.699 72.227 
Despeses financeres 3.902 71.699 72.227 
DESPESES TOTALS  587.975 667.205 679.393 
        
  2020 2021 2022 
Resultat pressupostari  48.040,89 -18.468,15 -17.681,94 
+Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresor.desp.grals.  3.902,43 71.699,34 72.226,75 
+Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 
-Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  51.943,32 53.231,19 54.544,81 
        

Segon.- Encarregar a la Intervenció Municipal l'informe corresponent al pla pressupostari 
a mig termini del període 2020-2022. 
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri.” 
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, va acordar ratificar en tots els seus punts el 
Decret de l’Alcaldia número 56/2019 referent al pla pressupostari.  
 
9/1- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS 
PENDENTS DE COBRAMENT EN EXERCICIS ANTERIORS.- 
ANTECEDENTS 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21-01-19 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents 
de cobrament. 
3. El regidor d’Hisenda formula la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en 
exercicis anteriors, pendents de cobrament. 
4. L’interventor / secretari interventor ha emès un informe favorable. 
FONAMENTS DE DRET 
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del 
Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei 
de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i 
liquidats. 
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del 
Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 
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3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
Local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 
5.000 habitants.  
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a 
l’òrgan competent. 
A proposta del Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, 2n Tinent d’Alcalde, 
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set 
que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 36.462,77 €, el detall individualitzat de 
la qual figura a l’annex. 
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats. 
ANNEX 

a) Baixes de drets reconeguts en exercici anteriors per incobrables   
   Exercici 2009 

1 115 01 Padró IVTM vehicles 2009 645,24 

   Exercici 2010 

1 11500 01 Padró vehicles any 2010 649,44 

   Exercici 2014 

1 11500 01 Padró vehicles any 2014 288,70 

1 11500 01 O.A.Gestio i Recapt. IVTM any 2014 987,60 

   Exercici 2017 

1 33900 01 Endesa Energia XXI, taxa 1,5% ocupació sòl 
4r trim 17 

0,80 

Diferència d’import del reconegut 
b) Baixes de drets reconeguts en exercici anteriors per duplicitat 

   Exercici 2014 

1 13000 01 O.A.Gestio i Recapt. IAE any 2014 4.712,26 

   Exercici 2015 

1 45099 01 Governació, arrendaments i subministrament  3.398,13 

c) Restos de subvenció que no cobrarem  
   Exercici 2015 

1 79100 01 Governació, Feder Viure el Poble 25.780,60 

 

Total baixes de drets d’exercicis tancats ... 36.462,77 

 
10/1- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT EN EXERCICIS ANTERIORS.- 
ANTECEDENTS 
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Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment. 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 21.01.19 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, 
pendents de pagament. 
El regidor d’Hisenda formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament. 
 
L’interventor / secretari interventor ha emès un informe favorable. 
FONAMENTS DE DRET 
Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General 
Pressupostària. 
Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de Local / la Instrucció 
del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
Cal considerar els articles 4.1 b, 44 i 82 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la 
consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació. 
Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a 
l’òrgan competent. 
A proposta del Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, 2n Tinent d’Alcalde, 
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set 
que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 8.034,62 €. El detall 
individualitzat figura a l’annex. 
Segon.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
ANNEX 
a/ Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error 
o omissió, en les anotacions comptables. 
En compliment de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la 
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, que fixen les accions 
comptables que cal dur a terme, s’ha de dir que no hi ha circumstàncies que van 
motivar l’error o omissió.  
b/ Baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors.  
3.3. D’acord amb l’article 4.1.b de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els titulars dels crèdits 
objecte d’aquest expedient administratiu han de ser considerats interessats.  
En conseqüència, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, cal donar audiència, si 
s’escau, als interessats un cop instruït l’expedient i immediatament abans de redactar la 
proposta de resolució, per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En aquest 
termini els interessats poden al·legar i presentar els documents i justificacions que 
considerin pertinents.  
Així mateix, d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, en el cas que s’ignori el lloc de 
la notificació o quan no s’hagi pogut practicar, aquesta es farà mitjançant anuncis al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament del darrer domicili i al Butlletí Oficial de la Província. També 
és convenient publicar aquest anunci amb caràcter general, en el BOP, per si hi ha 
interessats en l’expedient que no hi figuren. 
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3.4. D'acord amb l'article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon al Ple de 
l’Ajuntament la competència per aprovar aquest expedient, atès que la baixa afecta 
obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l’agrupació de pressupostos 
tancats i que tenen el seu origen en els corresponents comptes generals aprovats cada any. 

- Baixa per revocació 
                           Exercici 2012 

 
Assentament 

 
Partida 

 
Explicació 

 
Import 

 
2012 

 
1-920-
21400 

Tall. Anglesola, Reparació vehicles Ajuntament 165,48 

                           Exercici 2014 

 
Assentament 

 
Partida 

 
Explicació 

 
Import 

2014 1-920-
22700 

Consorci, Cànon Residus 1r trim 532,02 

2014 1-920-
22700 

Consorci, Cànon Residus 2n trim 673,40 

                           Exercici 2015 

2015 1-162-
22700 

Consorci, Cànon Residus 4r trim 622,20 

2015 1-920-
22700 

Consorci, Cànon Residus 3r trim 665,34 

Exercici 2016 

2016 1-320-
22700 

Urgell Net, recollida brossa novembre 1.396,47 

- Baixa per actuació no realitzada  

 
Assentament 

 
Partida 

 
Explicació 

 
Import 

 
2014 

1-161-
61914 

Jordi Anguera, Treballs Xarxa Aigua Municipi 3.947,63 

 

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats        8.002,54 

 
11/1- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’URGELL I L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.-  
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 26.06.2017, no va aprovar el 
Conveni de col·laboració 2016-2019, entre el Consell Comarcal de l’Urgell i 
l’Ajuntament de Vilagrassa en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, ja que no donava compliment a la normativa vigent. 
Atès que en data 30.01.2019 el Consell Comarcal de l’Urgell a tramès una nova proposta 
de Conveni de Serveis Socials amb diferents modificacions, amb un termini de vigència 
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de les anualitats 2018-2019, als efectes que sigui sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament 
Ple. 
Atès que adjunt a la tramesa figura en annex, la documentació corresponent al contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell comarcal de l’Urgell, en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. I l’annex II 
corresponent a les Fitxes; fitxa 1 apartat 1; fitxa 1 apartat 2; fitxa 1 apartat 3; fitxa 2 
apartat 1; fitxa 6; fitxa 7; fitxa 9 i fitxa 21.  
Atès que segons l’article 17.i) de la Llei 12/2007, correspon als municipis la prestació de 
serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, 
sense perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.  
I d’acord amb la mateixa Llei corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els 
consells comarcals, funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis 
socials bàsics.  
L’esmentada Llei vertebra així la comarca com a base de l’organització territorial en 
relació als municipis de menys de 20.000 habitants, constituint-se com a Àrea Bàsica de 
Serveis Socials i podent en aquest cas desenvolupar directament funcions de gestió i 
coordinació relacionades amb els serveis socials bàsics dels municipis (art. 34.3).  
Atès que l’article 62.3 de la Llei 12/2007, LSS, prescriu que: “El finançament de la 

infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema d'informació, del 

suport administratiu i de les prestacions econòmiques d'urgència social és a càrrec de 

l'ens local gestor de l'àrea bàsica de serveis socials.” 

Atès que el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, indica a l’article 167.1.b. que la comarca pot prestar 
serveis municipals, de conformitat amb el que estableix el programa d’actuació, en virtut 
de conveni.  
Atès el que s’estableix a l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques en relació a la celebració de 
convenis. 
Atès el que s’estableix als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), concretament l’article 49.h) determina que el 
termini de vigència no podrà ser superior a quatre anys.  
Vist l’informe dels tècnics municipals, i de conformitat amb l’article 52 del DL 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLM i RLC i a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, LRBRL, 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 el Conveni de col·laboració 2018-2019, entre el Consell Comarcal de 
l’Urgell i l’Ajuntament de Vilagrassa en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que s’adjunta com annex. 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Urgell, pel seu 
coneixement i als efectes escaients al cas.  
Tercer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Urgell la creació de les comissions per a la 
redacció del protocol d’actuació en matèria d’ocupació d’habitatges, el protocol de gestió 
de la distribució dels aliments del programa d’ajudes per a l’alimentació i la manutenció i 
el protocol d'actuació davant l'assetjament sexual en espais públics d'oci. 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i per tal que adoptin 
les mesures que siguin necessàries per donar compliment al contracte programa 2016-
2019. 
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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 el Consell comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de 

Vilagrassa en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat. 

... 

MANIFESTEN 

1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 

correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com 

delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 

preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de 

suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 

pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.  

2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de dita Llei, 

l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil 

habitants han signat convenis quadriennals de coordinació i cooperació 

interadministratives per tal de garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis 

socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  

3. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell comarcal de 

l’Urgell van signar en data 5 d’agost de 2016 un contracte programa per a la 

coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on 

s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i 

programes que inclou el contracte programa i que s’adjunta en l’annex 1.  

4. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als 

ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell comarcal, 

d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’art. 150 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, les parts formalitzen el present conveni de 

col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis 

socials, i que es regeix pels següents pactes: 

PACTES 

Primer. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 

comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Vilagrassa,  per a la gestió i prestació dels 

serveis i programes en matèria de serveis socials, segons els criteris i les condicions que 

s’estableixen en el contracte programa incorporat com annex 1 al present conveni. 

Segon. Compromisos de les parts 

Pel Consell comarcal de l’Urgell 

- El Consell Comarcal es compromet a prestar els serveis i programes inclosos en 

el contracte programa, de conformitat amb la normativa que els regula i segons 

s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni com annex 2 per cadascun 

d’ells.  

- El Consell Comarcal es compromet a destinar íntegrament les aportacions 

econòmiques establertes en el contracte programa que va signar amb el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la prestació dels serveis o 

programes per als quals han estat assignades.  
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- El Consell comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per 

determinar l’aportació econòmica del municipi per a la prestació dels serveis i 

programes objecte d’aquest conveni, tal i com es preveu en la clàusula tercera del 

mateix. 

- El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques 

que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i 

informar l’ens local d’aquestes amb antelació, en els termes previstos a la 

clàusula següent. 

- Anualment, dins el primer semestre de l’anualitat següent, el Consell Comarcal 

trametrà a l’Ajuntament una memòria indicativa del nombre i característiques 

dels ajuts o serveis, concedits o prestats als habitants del seu municipi. En cap 

cas, aquesta memòria podrà incloure dades personals dels beneficiaris dels ajuts 

o serveis que no es puguin cedir segons la normativa de protecció de dades de 

caràcter personal.  

Altrament,  l’Ajuntament pot sol·licitar un informe sobre un expedient d’un usuari 

del seu municipi, que es trametrà de manera anònima i sense revelar, en cap cas, 

dades considerades confidencials segons la llei 12/2007 de serveis socials 

- Recollint les peticions dels alcaldes de la comarca, el Consell Comarcal 

impulsarà, durant l’anualitat 2018, les comissions per a la redacció del protocol 

d’actuació en matèria d’ocupació d’habitatges, el protocol de gestió de la 

distribució dels aliments del programa d’ajudes per a l’alimentació i la 

manutenció i el protocol d'actuació davant l'assetjament sexual en espais públics 

d'oci 

Per l’Ajuntament de Vilagrassa. 

- L’Ajuntament de Vilagrassa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb 

els criteris de finançament de cada servei. 

- El cost dels serveis socials, que segons el contracte programa incorporat 

com annex 1, hagin de ser cofinançats pels ajuntaments, es repartirà en 

proporció  al nombre d’habitants del cada municipi, llevat dels serveis 

d’atenció domiciliària que seran finançats per l’ajuntament del municipi on 

resideixen els beneficiaris d’aquest servei, en la proporció prevista 

legalment. S’estableix un preu per a l’exercici 2018 de 4,64€ per habitant. 

Aquest preu no inclou el servei d’atenció domiciliària que serà finançat per 

l’Ajuntament del municipi on resideixen els beneficiaris del servei (14,25€/h 

– atenció personal i 13,06€/h pel d’atenció neteja de la llar). Un cop 

concedits els serveis per part del Consell Comarcal s’informarà a cada 

ajuntament del nombre, característiques, duració, cost total del servei, 

aportació del beneficiari, finançament de la Generalitat i finançament a 

càrrec de l’ajuntament. 

- Qualsevol modificació del Contracte programa en matèria de finançament 

serà comunicada als ajuntaments i incorporada a les liquidacions derivades 

del present conveni 

- Per determinar el nombre d’habitants de cada municipi es tindrà en compte 

el darrer cens de població publicat per l’Institut Nacional d’Estadística 

- L’Ajuntament de Vilagrassa facilitarà la informació (donant compliment a la 

normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal), 

cooperarà i col·laborarà amb el Consell Comarcal amb les tasques necessàries 

per facilitar la gestió dels programes i actuacions objecte d’aquest conveni. 

- L’Ajuntament de Vilagrassa, per tal de garantir el funcionament descentralitzat 

dels equips bàsics al municipi, es compromet a habilitar els espais necessaris per 

a l’adequada prestació dels serveis o programes inclosos en el contracte 
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programa, a posar-los a disposició del personal del Consell Comarcal, fent-se 

càrrec l'ens local gestor de l'àrea bàsica de serveis socials de les despeses 

pròpies del manteniment d’aquests, d’acord amb l’article 62.3 de la Llei 12/2007, 

LSS. Aquest espai ha de reunir les condicions adequades de seguretat ateses les 

característiques dels serveis que s’hi han de prestar i a les incidències que poden 

generar.  

- L’ajuntament assumeix les obligacions específiques de cada servei previstes a 

l’annex 2.  

Tercer. Gestió econòmica 

El Consell Comarcal emetrà liquidacions mensuals a l’ajuntament. Un cop acceptada 

per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la justificació presentada 

pel Consell comarcal corresponent a l’execució del contracte programa per a la 

coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, el Consell 

emetrà, si és necessari, una liquidació de regularització de l’import de l’aportació 

corresponent a l’Ajuntament. Juntament a aquesta liquidació es trametrà a cada 

ajuntament una memòria explicativa dels costos, nombre d’habitants i expedients del 

Servei d’Atenció a Domicili, que han fonamentat la liquidació tramesa. 

Les modificacions en el servei, per increment de ràtios de professionals requerides pel 

Departament o similars, que suposin un increment en el preu/habitant, s’incorporaran a 

la liquidació de la mensualitat posterior a la de la seva implantació efectiva. 

Quart. Vigència 

La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 de gener de 2018 i finalitza el dia 31 de 

desembre de 2019, termini en que finalitza el contracte programa per la coordinació, 

cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 

Consell comarcal de l’Urgell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 

benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les modificacions que es 

puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.  

La vigència del present conveni es pot prorrogar per consens exprés de les parts, per 

escrit, per un termini de fins a dos anys addicionals, d’acord amb l’article 49.h) de la 

Llei 40/2015. 

Cinquè. Comissió de seguiment 

El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec 

de la Comissió de seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada 

per 1 representant d’ambdues parts, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones 

i tindrà les funcions següents: 

- Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte 

programa signat entre el Consell Comarcal de l’Urgell i el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies 

- Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

Sisè.  Resolució 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 La finalització del termini de vigència. 

 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 

 L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia 

prèvia amb tres mesos d’antelació. 

 L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell comarcal o la 

disposició de la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord 

amb la normativa relacionada i tal i com s’especifica al  contracte programa 

signat entre aquest Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies 
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 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als 

seus pactes. 

Setè. Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts signants es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

El Consell Comarcal de l’Urgell és el responsable del tractament  de les dades personals 

incloses en els expedients tramitats en exercici de les competències que la llei 12/2007, 

d’11 d’octubre, de serveis socials li atribueix. El Consell Comarcal podrà trametre 

aquestes dades als ajuntaments per a l’exercici de les mateixes competències  o de 

competències que tractin matèries iguals. En tot cas, el principi de qualitat recollit a 

l’article 4 de la LOPD, obliga el Consell Comarcal a efectuar, en cada cas, un exercici 

de ponderació per tal que la comunicació es refereixi només a les dades que resultin 

adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat legítima dels 

cessionaris; ponderació que haurà de ser especialment acurada en relació amb les dades 

especialment protegides. 

Per tal de protocol·litzar l’intercanvi de dades entre les dues administracions, que 

garanteixi el compliment de les obligacions que imposa la normativa de protecció de 

dades, s’acorda que la cessió de dades personals incloses en els expedients tramitats pel 

Consell Comarcal, en exercici de les seves competències en matèria de serveis socials  

als ajuntaments s’efectuarà seguint el procediment següent: 

• S’informarà als interessats als quals es sol·licitin dades personals de la 

possibilitat que aquestes siguin cedides a altres administracions, per a l’exercici 

de les seves funcions de fiscalització de la despesa, o en exercici de competències 

anàlogues, i es demanarà  el seu consentiment. 

• Amb caràcter general, als efectes de fiscalització econòmica per part de 

l’ajuntament,  el Consell Comarcal li comunicarà  els expedients de concessió 

d’ajuts, que hagin de ser parcialment satisfets per l’ajuntament, amb indicació 

del beneficiari,  del servei prestat, característiques del mateix i import de l’ajut 

concedit. 

• En el cas que l’ajuntament  vulgui disposar de  més informació d’un expedient en 

concret, sol·licitarà al Consell una ampliació d’informació, amb indicació de les 

dades requerides i dels motius o finalitat de la petició. 

• El Consell trametrà la informació sol·licitada si resulta adequada, pertinent i no 

excessiva per al compliment de la finalitat legítima de l’ajuntament. 

• La tramesa de la informació s’ha de efectuar de manera que es garanteixi la 

seguretat de les dades  de caràcter personal. Tenint en compte els mitjans actuals, 

la informació es trametrà a l’alcalde/-essa a través de la plataforma e-notum. 

Vuitè.  

El Consell Comarcal de l’Urgell, en exercici de la seva facultat d’autoorganització i per 

aconseguir la millor  prestació del servei, establirà les rotacions necessàries del seu 

personal adscrit a l’àrea de serveis socials 

Novè.  Legislació i jurisdicció aplicable  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni 

seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al 

punt quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa 

administrativa.” 

 

12/1- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2019.- 
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 
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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. 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 2/2019, dins del 
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2019, amb el detall següent: 
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment  Previsió 

 Import / euros  Final 
1 920 22699  Reportatge fotogràfic aeri 578,86 578,86 
1 920 22705  Eleccions 1.000,00 1.000,00 
1 920 62904  Wifi 4 EU 15.000,00 15.000,00 
1 321 62905  Material llar 2.276,99 2.276,99 
    Suma 18.855,85 
    Total augment 17.855,85 
1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta        Previsió               

Import / euros   Final                   
1  79701 INEA, subv. Wifi 4 EU 15.000,00          15.000,00  
1  45086 Eleccions      1.000,00              1.000,00  
    Suma                                        16.000,00 
2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Baixa  Previsió 

Import / euros  Final 
1 929 500  Fons de contingència 2.855,55 2.144,15 
    Suma                                        2.855,55 
    Total augment 18.855,85 
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. 
 
13/1- 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 22 de desembre de 2018, fins a la data d’avui, 
del núm. 269 al 272 del 2018 i del núm. 1 al 73 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:  
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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 vint-i-nou 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 acc. que en dono fe. 
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