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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNIC IPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    01 / 2018 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   28 de març de 2018 
Horari:  21:00 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.  
Sra. Isabel Pérez i  López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora. 
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 acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.  
 
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 .... , 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: 
 
- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 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: 
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Ordre del dia: 
 
1/1-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
6/2017, 28.12.2017.   
2/1- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2018. 
3/1- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DAVANT DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL  RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2017 DE 
SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME. 
4/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2017, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
5/1- 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. 
6/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2017, DECRET 41/2018 DE DATA 
27.02.2018. 
7/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2017. 
8/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  24/2018, DE 07.02.2018, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2018. 
9/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 33/2018. PLA DE DISPOSICIÓ DE 
FONS PER A 2018, I DEL PLA DE TRESORERIA 2018. 
10/1- RATIFICACIÓ DECRET 53/2018 DE DATA 01.03.2018, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2019-2020-2021. 
11/1- PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM). Aprovació 
provisional de la modificació puntual núm. 2: 
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2. 
12/1- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2019. 
13/1- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA.  
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
6/2017, 28.12.2017.-   
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- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2018.-  
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Vist l'informe de Secretaria de data 02.02.2018, sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a 
l'exercici 2018. 
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, 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 calendari fiscal de l'Ajuntament de Vilagrassa, corresponent a 
l'exercici 2018: 
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 2018 i el 3 d’abril de 2018, 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 2018 i el 19 de juny de 2018, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
c) Per la taxa del cementiri, el període comprès entre el 18 de setembre de 2018 i el 20 de 
novembre de 2018, ambdós inclosos, en període voluntari. 
d) Per la taxa del subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, els 
períodes següents: 
Primer trimestre: entre el 3 d’abril de 2018 i el 4 de juny de 2018, ambdós inclosos, en 
període voluntari. 
Segon trimestre: entre el 2 de juliol de 2018 i el 3 de setembre de 2018, ambdós inclosos, 
en període voluntari. 
Tercer trimestre: entre el 1’1 d’octubre de 2018 i el 30 de desembre de 2018, ambdós 
inclosos, en període voluntari. 
Quart trimestre: entre el 21 de desembre de 2018 i el 21 de febrer de 2019, ambdós 
inclosos, en període voluntari. 
e) Per la taxa de la llar d’infants municipal 
Gener  Entre  01.02.2018 i el 03.04.2018 
Febrer  Entre  01.03.2018 i el 02.05.2018 
Març  Entre  03.04.2018 i el 04.06.2018 
Abril  Entre  02.05.2018 i el 02.07.2018 
Maig  Entre  01.06.2018 i el 01.08.2018 
Juny  Entre  02.07.2018 i el 03.09.2018 
Juliol  Entre  01.08.2018 i el 01.10.2018 
Setembre Entre  01.10.2018 i el 02.11.2018 
Octubre Entre  02.11.2018 i el 02.01.2019 
Novembre Entre  03.12.2018 i el 04.02.2019 
Desembre Entre  02.01.2019 i el 04.03.2019 
f) 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.  
Segon.- Sotmetre aquest calendari a informació pública, amb publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.vilagrassa.cat. 
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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Quart.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
3/1- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DA VANT DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL   
RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L A 
CONVOCATÒRIA 2017 DE SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMEN T 
TERRITORIAL DEL TURISME.- 
Atès que el Secretari d’empresa i competitivitat del Departament d’Empresa i 
Coneixement (Direcció General de Turisme)  de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Resolució de data 08.02.2018 va desestimar el recurs d’alçada contra la Resolució de la 
convocatòria 2017 de subvencions als ens locals de Catalunya, per al desenvolupament de 
plans de foment territorial del turisme.   
Atès que l’anterior resolució va ésser comunicada a aquest Ajuntament en data 
19.02.2018, Registre d’Entrada número 137/2018.  
Atesa la disconformitat de l’Ajuntament de Vilagrassa, amb la desestimació del recurs 
d’alçada, doncs el projecte presentat: Expedient 25PDTF-05-17, li correspon una  
puntuació superior als 60 punts i mereixedor de subvenció, d’acord amb els informes 
tècnics que consten en l’expedient.  
Atès que l’Ajuntament té l’obligació legal d’exercir les accions pertinents en defensa dels 
seus drets, d’acord amb l’article 229 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.  
Per la qual cosa resulta procedent exercitar l’acció d’interposició de recurs contenciós 
administratiu, essent la competència del Ple municipal per a l’adopció del corresponen 
acord. 
Atès que cal, així mateix, designar al lletrat que ha d’assumir la defensa i representació 
processal de l’Ajuntament, en el termes previstos en la Llei orgànica del poder judicial. 
Vist el que s’estableix a l’article 46.6 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa, l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
règim local i a l’article 52.2.k) 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, 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.- Interposar recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, contra la Resolució de data 
08.02.2018 del Secretari d’empresa i competitivitat del Departament d’Empresa i 
Coneixement (Direcció General de Truisme)  de la Generalitat de Catalunya, per la qual  
va desestimar el recurs d’alçada contra la Resolució de la convocatòria 2017 de 
subvencions als ens locals de Catalunya, per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme.   
Segon.- Designar per a la representació processal i defensa de l’Ajuntament de 
Vilagrassa, al despatx d’advocats RODRÍGUEZ ADVOCATS, i la seva representació als 
procuradors dels Tribunals que aquell despatx designi d’entre els que tenen poders per a 
plets atorgats per l’Ajuntament. 
 
4/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMEN T A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2017, 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 2017 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 17,94963455 29,18326569 99.440,26 5,099694729 86.932,34 
 
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.  
 
5/1- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABOR ATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE M ODIFICACIÓ DE 
LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERAC IONS 
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 2017.   
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.  
 
6/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2017, DECRET 41/20 18 DE DATA 
27.02.2018.- 
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Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 41/2018, de data 27 de febrer de 
2018, referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2017. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 41/ 2018.- 
1. ANTECEDENTS 
1.1 En data 24.01.18 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
1.2 En data 24.01.18 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
1.3. En data 27.02.18 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
1.4 En data 27.02.18 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 2017. 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat: 
Per tant, RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 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  
Pressupost de despeses:  
1. Exercici en curs: 
Pressupost inicial de despeses: 842.148,98 € 
Modificacions de despeses: 126.642,66 € 
Pressupost definitiu de despeses:  968.791,64 € 
Despeses autoritzades: 
Despeses compromeses: 729.632,33 € 
Obligacions reconegudes: 729.632,33 € 
Despeses ordenades:  
Pagaments realitzats: 631.880,71 € 
Obligacions pendents de pagament: 97.751,62 € 
2.  Exercicis tancats : 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 396.958,16 €  
Baixes:            
Pagaments realitzats: 340.965,12 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 55.992,81 € 
_________________________________________________________                                                                                                         
  TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:   153.744,43 €                                                     
Pressupost d’ingressos: 
a. Exercici en curs : 
Pressupost inicial d’ingressos: 842.148,98 € 
Modificacions d’ingressos: 126.642,66 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 968.791,64 € 
Drets reconeguts: 723.061,45 € 
Drets anul· lats: 1.356,72 € 
Devolució d’ingressos: 
Recaptació neta: 543.328,10 € 
Drets pendents de cobrament: 178.376,63 € 
b. Exercicis tancats : 
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Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 627.060,16 € 
Baixes:  
Recaptació: 563.792,22 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 63.267,94 € 
_________________________________________________________ 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:  241.644,57 € 
Resultat pressupostari de l’exercici: 

+ Drets reconeguts nets (+)                                                      721.704,73 
- Obligacions reconegudes (-)                                                    729.632,33 
Resultat Pressupostari                                                                   -7.927,60 

- Desviacions positives de finançament                                               0,00 
+ Desviacions negatives de finançament                                             0,00     
+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria            32.303,90             
 
RESULTA PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                 24.376,30    

Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI..                               79.831,92 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERC ICI ..  266.313,66 
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 178.376,63 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................    63.267,94 
+ D’altres operacions no pressupostàries...................................   24.669,09 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXER CICI ... 171.675,77 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................   97.751,62 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats............       55.992,81 
+  D’altres operacions no pressupostàries..................................   17.931,34 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............              0,00 
_________________________________________________________ 
Romanent de tresoreria total:                   174.469,81  
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT....................                   36.758,96 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT..............                                 0,00 
________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: ....              137.710,85 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
7/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT REL ATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGR ASSA, 
EXERCICI 2017.- 
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 2017. 
 
““ INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍM IT DEL 
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 
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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 2017. 
2. ANTECEDENTS 
2.1. En data 24.01.18 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
2.2. En data 24.01.18 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
2.3. En data 27.02.18 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 2017, 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 pressupost 
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 44.888,63 € d'acord 
amb el següent detall: 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 721.704,73 
Despeses no financeres 674.988,17 
Superàvit no financer 46.716,56 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -2.961,85 
PTE 1.133,92 
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 719.876,80 
Despeses ajustades 674.988,17 
Capacitat de finançament 44.888,63 
2.7. Compliment de la regla de la despesa 
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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 2016 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2017. 
La despesa computable de l'exercici 2017 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 2016 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 2016 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% 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 2017 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 53.381,78 €. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2016 
Liquidació 

exercici 2017 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 708.147,05 672.206,97 
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 

Altres 
0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

708.147,05 672.206,97 

-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 

46.453,86 50.000,00 

Unió Europea 25.253,86 0,00 
Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 
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Diputacions 21.200,00 50.000,00 
Altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

- 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) 661.693,19 622.206,97 
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

675.588,75   

+ 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) 

675.588,75   

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

  622.206,97 

Marge de compliment   53.381,78 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -5,97% 
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 31/12/2017, 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) 648.291,01 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 22.751,34 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-
2) 625.539,67 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 287.916,99 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 46,03% 

2.8.2. Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 17,9496 dies.  
3. FONAMENTS DE DRET 
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector 
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament 
d'informació. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
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• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1). 
• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
• Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF 
per corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 
• Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
• Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
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 44.888,63  euros. 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2017 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 53.381,78 €. 
4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 46,03 %. 
4.4. Incompliment amb pla econòmic financer vigent. 
La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
L'entitat local tenia un pla econòmic financer en vigor però tancat l’exercici 2017 i 
després d'adoptar les mesures oportunes, al venciment d’aquest exercici es compleix els 
objectius d'estabilitat i regla de la despesa.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
8/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  24/2018, DE 07.02.2018, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2018.- 
 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  24/2018, de data 7 de febrer de 
2018, referent a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 
2018. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 24 /2018 
Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2018. 
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. 
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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. 
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 2018, 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 

1 450 60120 Viure el Poble 9.230,94  
1 151 62704 Project. Urb.Ctre Ametlla 2.499,87  
1 151 62712 Project. Recup.Patr.Nat 4.000,00 

 
4.000,00 

1 920 61920 Recup. Patrimoni Nat Cult 60.499,99 39.999,99 
1 161 60909 Xarxa Subm Aigua Potable 3.140,02  
1 161 60910 Bomba captació aigua 22.045,86 20.000,00 
1 150 69004 Sud 2 Ondara Central 22.751,34 22.751,34 
1 231 46500 CCU Serveis Socials 2.000,00  
1 454 61919 Reparac.voreres vials públics 2.114,12  
1 150 62703 Projectes 5.911,00  
   TOTAL 134.193,14  
L’import total de romanents aprovats és 124.168,02 €. Aquests romanents es financen: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Descripció Import 
1-39611-01 QQUU Ondara Sud 2 22.751,34 
1-76116-01 Dip.Bomba Captacio Aigua 20.000,00 
1-79103-01 General. Recup.Patrimoni Nat.Cul 39.999,99 
1-79104-01 General.Projec. Recup.patrim.Nat 4.000,00 
1-87001-01 Romanent de Tresoreria 47.441,81 
 TOTAL 134.193,14 
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.” 
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L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.  
 
9/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 33/2018. PLA DE DISPOSICIÓ DE 
FONS PER A 2018, I DEL PLA DE TRESORERIA 2018.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  33/2018, de data 16 de febrer de 
2018, referent a l’aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’exercici del 2018. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 33 /2018 
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 16 de febrer de 2018 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 2018 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.  
 
10/1- RATIFICACIÓ DECRET 53/2018 DE DATA 01.03.2018, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2019-2020-2021.-  
Atès que l’Alcaldia en data 01.03.2018, va dictar el Decret núm. 53/2018, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 53 / 2018.- 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL P ERÍODE 
2019-2021. 
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1. ANTECEDENTS 
En data 1.03.17 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari 
a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la 
regla de la despesa. 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2019 a 2021, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2017 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2018. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la 
seva realització. 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.  
2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels 
seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
- 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 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
2.2. L’article 6 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, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es 
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el 
nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 

inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
 La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina 
les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat 
d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2018, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
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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.   
RESOLC:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord 
amb el següent detall: 

  LIQUIDACIÓ  
PREV 
LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021 
Capítol 1 224.708 230.700 235.314 240.020 244.821 
Capítol 2 9.410 7.000 7.140 7.283 7.428 
Capítol 3 191.267 204.940 185.832 189.549 193.340 
Capítol 4 219.430 199.027 157.385 160.533 163.744 
Capítol 5 3.476 2.315 2.361 2.409 2.457 
Ingressos corrents  648.291 643.982 588.033 599.794 611.790 
Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 73.414 240.374 0 0 0 
Ingressos de capital 73.414 240.374 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 0 100.000 0 0 0 
Ingressos financers 0 100.000 0 0 0 
INGRESSOS 
TOTALS  721.705 984.356 588.033 599.794 611.790 
            
DESPESES 2017 2018 2019 2020 2021 
Capítol 1 232.941 256.717 261.851 267.088 272.430 
Capítol 2 248.632 276.009 281.529 287.160 292.903 
Capítol 3 3.506 5.000 4.040 6.081 6.122 
Capítol 4 525 2.550 2.550 2.550 2.550 
Capítol 5 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
Despeses corrents  485.603 545.276 554.970 567.879 579.005 
Capítol 6 189.385 384.436 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 189.385 384.436 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 54.644 122.283 70.072 33.063 31.915 
Despeses financeres 54.644 122.283 70.072 33.063 31.915 
DESPESES TOTALS  729.632 1.051.995 625.042 600.941 610.920 
        
  2017 2018 2019 2020 2021 

Resultat pressupostari  -7.927,60 
-

67.638,97 -37.009,33 -1.147,75 869,30 
+Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresor.desp.grals.  32.303,90 67.638,97 70.071,88 33.062,55 31.914,80 
+Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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-Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  24.376,30 0,00 33.062,55 31.914,80 32.784,10 

Segon.- Trametre, abans del 14 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 
2019-2021) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix 
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
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 53/2018 referent al pla pressupostari.  
 
11/1- PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM).  Aprovació 
provisional de la modificació puntual núm. 2: 
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2.- 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, en sessió de data 27.11.2017, va aprovar 
inicialment la modificació puntual número 2 – 2.1. Completar sistema viari (inventari 
camins). – 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal. – 2.3. Xamfrà finca 
Travessia Migdia, núm. 2, del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, 
POUM). 
Atès que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d’un 
mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (núm. 
241 de data 05.12.2017), a un dels diaris de premsa periòdica de major circulació al 
municipi (“El Punt Avui” de data 15.12.2017), al tauler d’anuncis i a través del web 
www.vilagrassa.cat. També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis l’àmbit 
territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi.  
Atès que en data 13.12.2017, simultàniament al tràmit d’informació pública, es van 
sol·licitar informes sectorials, mitjançant la Delegació Territorial del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.   
S’han rebut els informes següents: 
- Informe Servei d’Aeroports i Transport Aeri de la Direcció General de Transports i 
Mobilitat, de data 09.01.2018. Cap afectació. 
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 22.12.2017. Favorable. 
- Informe del Departament de Cultura, de data 19.12.2017. Favorable. 
- Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data 
16.01.2018. Favorable. 
-  Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 17.01.2018. Sense 
afectació. 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Comunicació obertura d’expedient, de data 
20.12.2017.  
- Informe d’ADIF, de data 24.01.218. Favorable.   
- Informe del Ministeri de Foment – Planificació Ferroviària, de data 26.01.2018. 
Favorable. 
- Informe de l’Oficina Territorial d’acció i Avaluació Ambiental, de data 26.01.2018. 
Favorable.  
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- Informe del Ministeri de Foment, de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
– Unitat de Carreteres de Lleida, de data 15.01.2018. Favorable, amb prescripcions a la 
modificació 2.1.  
- Informe Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat – Carreteres, informe demanat 
amb data 18.12.2017. 
Atès que en data 12.12.2017, simultàniament al tràmit d’informació pública,  es va 
concedir audiència als Ajuntaments següents l’àmbit territorial dels quals limita amb el 
d’aquest Municipi: 
- Ajuntament de Tàrrega 
- Ajuntament d’Anglesola 
- Ajuntament de Bellpuig 
- Ajuntament de Verdú 
- Ajuntament de Preixana 
Atès que durant el període d’informació pública, segons consta en el certificat obrant a 
l’expedient, s’ha presentat una al·legació, essent la següent:  
- Ajuntament d’Anglesola, RE núm. 5 de data 03.01.2018. Modificar el plànol 2, 
incorporant la línia del terme municipal i grafiar únicament els camins o trams de camins 
que estiguin dins del terme municipal de Vilagrassa i no grafiar camins o trams de camins 
situats al terme municipal d’Anglesola.  
Atès que referent a l’al·legació, el Serveis Tècnics Municipals d’aquesta Corporació, en 
data 15.01.2018, informen:  
- Al·legació 1 presentada per l’Ajuntament d’Anglesola 
Motiu: Sol·licitar que s’incorpori la línia de terme municipal i que no s’indiquin els 
camins externs al terme. 
El POUM de Vilagrassa utilitza una cartografia que sobrepassa els límits del terme 
municipal i assenyala les infraestructures existents que també el sobrepassen. La 
modificació utilitza els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable, però amb el grafiat 
estricte dels camins. 
S’accepta l’al·legació i es modifiquen els plànols 1 i 2 de la Modificació Puntual, 
incorporant el límit del terme municipal i excloent els camins que el POUM va dibuixar 
fora d’aquest terme. 
Atès que correspon a Secretaria informar del procediment a seguir d’acord amb la 
legislació vigent. 
Atès que en haver-se presentat una al·legació en el tràmit d’informació pública posterior a 
l’aprovació inicial, procedeix resoldre-la en el tràmit de l’aprovació provisional de la 
modificació puntual número 2 del POUM, pel Ple de l’Ajuntament. Cal un acord adoptat 
per majoria absoluta. 
Atès que una vegada adoptat l’acord d’aprovació provisional, s’ha de trametre l’expedient 
complet a l’òrgan competent, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per a 
aprovar definitivament la modificació puntual número 2 del POUM. 
Atès que s’entén que es produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no 
es notifica per l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva en el termini de quatre 
mesos des de la recepció de l’expedient complet. 
Atès que la modificació puntual número 2 del POUM, definitivament aprovada serà 
executiva a partir de la publicació que la Generalitat faci al DOGC de l’acord d’aprovació 
definitiva, d’acord amb l’art. 106.1 del Decret legislatiu 1/2010. S’ha de garantir l’accés 
telemàtic al contingut íntegre del Pla definitivament aprovat, en els termes de la 
disposició addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
FONAMENTS DE DRET 
— Els articles 55, 57, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
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— Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
— L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
— L’article 52.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la 
Legislació aplicable i el Ple és l’òrgan, el qual ha de procedir a la aprovació provisional, 
de conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Vist l’informe – proposta de Secretaria de data 21.03.2018, 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.- Estimar l’al·legació presentada per l’Ajuntament d’Anglesola, en relació amb 
l’expedient de modificació puntual número 2 del POUM, pels motius expressats en 
l’Informe dels Serveis Tècnics Municipals d’aquesta Corporació, de data 15.01.2018, del 
qual es remetrà còpia a l’Ajuntament d’Anglesola, juntament amb la notificació d’aquest 
Acord, en conseqüència, s’introduiran en l’expedient les modificacions indicades en 
aquest Informe. 
Segon.-  Aprovar provisionalment la modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vilagrassa, en els àmbits i d’acord amb els criteris següents:  
– 2.1. Completar sistema viari (inventari camins)  
Es completa el Sistema Viari Rural, (Clau 2R) amb els camins reals existents. No es 
modifica cap traçat i cap dels paràmetres reguladors  establerts als articles IV.2.6 al 
IV.2.13. 
*- Amb les prescripcions fixades en l’informe del Ministeri de Foment – Unitat de 
Carreteres de Lleida de data 15.01.2018. 
El camins en zones de protecció de carreteres compliran les següents prescripcions: 
“a) Els camins que es trobin en zones de protecció de les carreteres de la Xarxa de 
l’Estat, estan subjectes a les limitacions a la propietat derivades de l’aplicació de la 
vigent legislació de carreteres. 
b) Es recomana que s’estudiï l’aplicació d’algun tipus de tractament superficial en els 
camins més propers a l’autovia A-2, per així evitar les bromes de pols i partícules que 
generen els vehicles que hi circulen. 
c) Per realitzar qualsevol actuació dintre de les zones de protecció de les carreteres de la 
Xarxa del Estat, es requerirà la preceptiva autorització de la Demarcació de 
Carreteres.” 
– 2.2. Modificació de l’àmbit del vial de la Sèquia Molinal  
Es proposa recuperar per les finques de la plaça Sitjar 11 i 12, aquest reclau situat a un 
nivell superior i evitar una expropiació innecessària. Aquest reclau amb una amplada de 
2,5 metres queda inedificable, mentre que queda sense modificació la resta de les dues 
finques 
– 2.3. Xamfrà finca Travessia Migdia, núm. 2 
Es proposa establir un xamfrà de 3x3 a la cantonada dels carrers Migdia i Muralla com ja 
existeix a les dues altres cantonades de l’encreuament. La cessió del xamfrà serà gratuïta i 
urbanitzada i no dona dret a cap compensació volumètrica. 
Tercer.- Remetre la modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Vilagrassa, en unió de tot l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida, òrgan competent perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
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Quart.- Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de 
tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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 i Aguilar, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
12/1- FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2019.-  
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 2019.  
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 sis membres presents, dels set que 
legalment el componen, acorda: 
Primer.- Fixar els dos dies de Festa Local per a l’any 2019, del municipi de Vilagrassa en 
les dates següents: 
Vilagrassa.....................  16 d’agost  i el 27 de desembre de 2019. 
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.       
 
13/1- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Mocions.- 
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL 
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.  
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions 
del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el 
model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat 
producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del 
compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la 
llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, 
una eina de cohesió social i cultural.  
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals. 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model 
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten 
els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el 
model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la 
llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat 
cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, 
la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un 
model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el 
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finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres 
privats per envair competències autonòmiques.  
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i 
Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir 
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per 
mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, 
de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.  
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es 
mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. 
Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar 
en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants 
i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.  
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa que adopti els acords 
següents:  
Primer .- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola 
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en 
contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és 
una línia vermella infranquejable.  
Quart .- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió 
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a 
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat 
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions 
del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica 
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit 
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, 
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no 
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que 
hem construït els darrers 30 anys. 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell 
de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i 
associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes 
de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre municipi.”  
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, aprova la Moció en defensa de l’escola 
catalana i del model d’immersió lingüística.   
 
Resolucions.-  
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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 28 de desembre de 2017, fins a la data d’avui, 
del núm. 236 al 237 del 2017 i del núm. 1 al 71 del 2018, 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 cinquanta-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 acctal. que en dono fe. 
 


