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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 

MUNICIPAL 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.    05 / 2019 

Caràcter:  Extraordinària  

Data:   24 de maig de 2019 

Horari:  19:00 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.  

Sra. Isabel Pérez i  López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora. 

Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 

 

Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.  

 

No hi assisteix:   

 

Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor. 

Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), 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.  

 

Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 

següents: 

 

Ordre del dia: 
 

1/5-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 

3/2019, 05.04.2019.   

2/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 

4/2019, 28.04.2019.   

3/5- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE 

L’EXERCICI DEL 2018. 

4/5- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2020. 

5/5- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS MUNICIPALS. 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

1/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 

3/2019, 05.04.2019.-   
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Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 

sessió. 

El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 

unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen. 

 

2/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 

4/2019, 28.04.2019.-   

Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 

sessió. 

El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 

unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen. 

 

3/5- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE 

L’EXERCICI DEL 2018.- 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari del 2018, van ser sotmesos a 

informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 28.03.2018, la 

qual va emetre el seu dictamen favorable. 

Exposats al públic, els comptes generals en el BOP núm. 61 de data 27.03.2019, pel 

període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 

al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, 

l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,  per unanimitat dels cinc membres presents, dels 

set que legalment el componen, acorda: 

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici del 

2018. 

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici del 2018, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb el 

que determinen els articles esmentats en la part expositiva. 

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 i Aguilar, tan àmpliament com 

sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 

 

4/5- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2020.- 

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, ha sol·licitat la fixació de les festes laborals per a l’any 2020.  

Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa, ha de fixar dues festes locals pel municipi. 

A proposta del Regidor Delegat de Festes, el Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament 

Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que 

legalment el componen, acorda: 

Primer.- Fixar els dos dies de Festa Local per a l’any 2020, del municipi de Vilagrassa en 

les dates següents: 

Vilagrassa.....................  20 de gener  i el 7 de desembre de 2020. 

Segon.  Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 

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

administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.       
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5/5- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS MUNICIPALS.- 

Essent preceptiva la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets Municipals que reflecteix 

les alteracions, per altes o baixes, produïdes durant l’exercici econòmic del 2018 i 

anteriors, concretament des de l’ 01.01.2015 al 31.12.2018, per tal de recollir i valorar, 

dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del seu 

patrimoni, es dóna compte de l'expedient confeccionat al respecte. 

De conformitat amb els articles 222 i següents 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, 100 a 

105 i concordants del Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals, aprovat per Decret 

338/1988 de 17 d'octubre,  així com l'informe emès pel secretari de la corporació, a 

proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple per majoria 

absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, 

acorda: 

Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de Béns i Drets d'aquest Ajuntament, 

referida al 31 de desembre de 2018, que reflecteix les alteracions, per altes o baixes, 

produïdes durant l’exercici econòmic del 2018 i anteriors, concretament des de l’ 

01.01.2015 al 31.12.2018, sense perjudici de les alteracions que s'hagin d’introduir en el 

mateix com a conseqüència de l'actualització de valoracions, segons el resum següent:  

ALTERACIONS EN L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS MUNICIPALS A 31 DE 

DESEMBRE DE 2018: 

 

EPÍGRAFS VALOR  REAL 

1r. Béns Immobles 7.053.447,70 € 

2n. Drets Reals 0,00 € 

3r. Mobles de caràcter històric 45.215,25 €  

4t. Valors mobiliaris 0,00 € 

5è. Vehicles 81.700,95 € 

6è. Semovents 0,00 € 

7è. Altres béns mobles no compresos en els apartats anteriors 405.297,33 € 

8è. Béns i drets revertibles 287.966,27 € 

TOTAL 7.873.627,50 € 

 

Segon.-  Trametre una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzada pel secretari i 

amb el vistiplau del President, al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya. 

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, tan àmpliament com sigui 

menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 

 

Abans de tancar la sessió pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair als regidors/a que 

conformen el Consistori, la cordialitat que hi hagut durant tota la legislatura, així com la 

confiança demostrada envers l’Alcaldia.  

Tot seguit, el Sr. Guerrero diu que el seu grup del PSC ha donat suport a aquest equip de 

govern per primera vegada en aquesta població i que s’ha trobat molt a gust amb tot el 

grup. 

El Sr. Petit, vol agrair a l’Alcalde haver-li donat l’oportunitat de participar en la vida 

municipal, ja que des de dins es una cosa molt diferent de que com es veu des de fora, 

afegeix que ara coneix la dinàmica municipal i que està molt content que se li hagués 

proposat. Per acabar manifesta que continua engrescat i que es posa a disposició de del 

nou equip de govern per col·laborar sense cap problema. 
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El Sr. Serés assenyala que, en cas de sortir reelegit, compta amb tots dos per donar 

continuïtat ala feina feta, amb la harmonia que ha imperat aquests anys, amb capacitat 

d’entesa i d’arribar a acords, sense interès personal, amb l’única finalitat de treballar pel 

poble.  

 

TANCAMENT.- I essent les dinou hores i vint-i-tres 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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