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Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

06 / 2016
Extraordinària
25 de juliol de 2016
21:00 hores
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.
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:
Sra. Isabel Pérez i López (CiU), Regidora.
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.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts
següents:
Ordre del dia:
1/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
5/2016, 07.07.2016.
2/6- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2016-2017.
3/6- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2016.
4/6- APROVACIÓ PROJECTE CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AMETLLA
(SUD-03 Ondara Llevant).
5/6- APROVACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER D’ACCÉS A LA
PARCEL·LA D’EQUIPAMENTS (SUD-7 Industrial LES COVES). (VIU L’AMETLLA
A VILAGRASSA. Projecte de l’Aparcament del Centre d’Interpretació de l’ametlla).
Desenvolupament de la sessió:

1/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
5/2016, 07.07.2016.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 cinc membres presents dels set que legalment el componen.
2/6- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2016-2017.(...)
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2016-2017.
Segon.- Aprovar l’expedient administratiu de sol·licitud d’inclusió en la convocatòria del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2016/2017.
Tercer.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2016/2017, de l’actuació següents
Annex 1 – Línia de reparació, manteniment i conservació
Actuació: Despeses de reparació, manteniment i conservació d’actuacions que s’apliquin
a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, i que es duguin a
terme dins el període d’execució del PUOSC 2016-2017.
Quart.- Efectuar i trametre la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2016/2017, pels mitjans
telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes.
Cinquè.- 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.
3/6- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2016.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.
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 cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2016, dins del
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2016, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F. C.E.
Descripció
1

161

21901

Xarxa Subm.Aigua potable
Zona Oest municipi
Suma
Total augment

1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F. C.E. Descripció
1

Augment
Import / euros
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Alta
Import / euros
87001 Romanent líquid de tresoreria
15.000,00
Suma
15.000,00
Total augment

Previsió
Final
15.000,00
15.000,00

Previsió
Final
15.000,00

Restant
Partida
96.492,52

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.
4/6- APROVACIÓ PROJECTE CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AMETLLA
(SUD-03 Ondara Llevant).
(...)
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres, la denominació del qual és: “Projecte
bàsic i d’execució del Centre d’interpretació de l’ametlla”, redactat per l’arquitecte
municipal, el Sr. Joan Gangolells i Feixas,, amb un pressupost d’execució per contracta
(PEC) de quatre-cents noranta-vuit mil sis-cents cinquanta-un euros amb setanta-set
cèntims, 498.651,77 € (412.108,90 € i 86.542,87 € d’IVA).
Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Declarar la innecessarietat d’ocupació directa de béns i drets, atenent que la
parcel·la núm. 22 del polígon núm. 5 és de titularitat i propietat de l’Ajuntament de
Vilagrassa.
Cinquè.- Concedir tràmit d’audiència per un termini de deu dies, a la resta de titulars –
propietaris inclosos en l’àmbit del SUD-03 Ondara Llevant, pel seu coneixement i efectes
de presentar les al·legacions que creguin adients.
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 i Aguilar, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
5/6- APROVACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER D’ACCÉS A
LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENTS (SUD-7 Industrial LES COVES). (VIU
L’AMETLLA A VILAGRASSA. Projecte de l’Aparcament del Centre
d’Interpretació de l’ametlla).(...)
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres, la denominació del qual és: “Projecte
bàsic i d’execució d’urbanització del carrer d’accés a la parcel·la d’equipaments (SUD-7
Industrial Les Coves) – (Viu l’ametlla a Vilagrassa: Projecte de l’Aparcament del Centre
d’Interpretació de l’ametlla), redactat per l’arquitecte municipal, el Sr. Joan Gangolells i
Feixas, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) cinc-cents quaranta-quatre mil
cent quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims, (544.104,85 €, 449.673,43 € de base
imposable i 94.431,42 € d’IVA), a la part de l’actuació corresponent a l’aparcament del
Centre d’Interpretació de l’Ametlla, li correspon un pressupost d’execució per contracta

(PEC) de dos-cents trenta-tres mil tres-cents vint-i-un euros amb set cèntims, (233.321,07
€, 192.827,33 € de base imposable i 40.493,74 € d’IVA).
Així mateix s’aproven els honoraris de redacció del projecte que ascendeixen a la
quantitat de 15.927,98 euros (13.163,62 € de base imposable i 2.764,36 € d’IVA) i els
honoraris de direcció del projecte que ascendeixen a la quantitat de 14.559,42 euros
(12.032,58 € de base imposable i 2.526,84 € d’IVA)
Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Declarar la innecessarietat d’ocupació directa de béns i drets, atenent que la
parcel·la núm. 21 del polígon núm. 5, amb la qualificació d’equipaments, finca registral
2.093 del Registre de la Propietat de Tàrrega, és de titularitat i propietat de l’Ajuntament
de Vilagrassa.
Cinquè.- Fixar a càrrec del sector del SUD-7 Industrial Les Coves, tots els costos de
redacció del projecte bàsic i d’execució d’urbanització del carrer d’accés a la parcel·la
d’equipaments (SUD-7 Industrial Les Coves) – (Viu l’ametlla a Vilagrassa: Projecte de
l’Aparcament del Centre d’Interpretació de l’ametlla), la seva direcció tècnica i
l’execució del mateix, per un import total, IVA inclòs, de 572.065,41 euros, els quals
s’imputaran al compte de la liquidació quan es redacti.
Sisè.- Concedir tràmit d’audiència per un termini de deu dies, a la resta de titulars –
propietaris inclosos en l’àmbit del SUD-7 Industrial Les Coves, pel seu coneixement i
efectes de presentar les al·legacions que creguin adients.
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Vuitè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i trenta-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 acctal. que en dono fe.

