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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    08 / 2020 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   29 de setembre de 2020 
Horari:  18:30 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents: 
 
Sr. Jordi Serés Aguilar  (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde. 
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde. 
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora. 
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.  
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.  
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc. 
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), 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: 
 
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 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: 
 
- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 
I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE 
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES 
URBANES. 
 
que serà inclòs com a punt número 6/08, abans de l’apartat de mocions, resolucions, precs i preguntes. 
 
 
 
 



2  /  18 

Ordre del dia: 
 
1/08- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 07/2020, 
23.07.2020. 
2/08- APROVACIÓ  DEFINITIVA DESAFECTACIÓ BÉ IMMOBLE. 
3/08- APROVACIÓ EXPEDIENT DE POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ D’UN SOLAR PER A LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA RAMON PERELLÓ DE VILAGRASSA. 
4/08- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  133/2020, DE 21.07.2020, DE DETERMINACIÓ 
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2021. 
5/08- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A 
L'ANY 2021. 
6/08- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILAGRASSA I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES 
FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ 
EN VIES URBANES. 
7/08- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
- Moció per a la suficiència financera dels ens locals. 
- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/08- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 07/2020, 
23.07.2020.-  
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.  
 
2/08- APROVACIÓ  DEFINITIVA DESAFECTACIÓ BÉ IMMOBLE.- Atès que per Decret de 
l’Alcaldia núm. 110/2020, de data 25.06.2020, es va aprovar el projecte denominat: Projecte de 
segregació, agrupació i obertura de nou vial de finques urbanes. 
Atès que amb el projecte de parcel·lació s’ha ampliat amb 660 m2 la superfície de la finca 09, passant 
de 3.810 m2 a 4.470 m2, havent-se de procedir a la desafectació de la superfície ampliada. 
Atès que la descripció de la finca resultant, és la següent: 
“”FINCA 09: Finca urbana de forma regular, situada al PAU 3 de Vilagrassa, al sector equipaments 

al nord del nucli urbà, amb una superfície de quatre mil quatre-cents setanta metres quadrats. Limita 

al Nord amb el SUD-7 Les Coves; a l’Oest, amb Ajuntament de Vilagrassa; al Sud, amb el carrer 

Sebastià Sala i Bonastre, i a l’Est, amb vial de nova obertura.”” 

Ús: Bé patrimonial. (Acord Ajuntament Ple de data 07.02.2012 de desafectació de bé de domini públic 

a bé patrimonial 3.810 m2).”” 
Zonificació: Clau 4D. 
Superfície de la finca:   4.470  m2 
Referència cadastral:    2428909CG4122N0001GZ 
Dades registrals: Registre de la Propietat de Tàrrega, Tom 2803, llibre 61, foli 218 i finca 3009. 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.  
Atès que el bé immoble corresponent a la finca registral 3009, situada al sector d’equipaments al nord 
del nucli urbà, serà destinat a bé patrimonial per a la seva posada a disposició de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que es destini a la nova escola Ramon Perelló.  
Atès que prèviament a la posada a disposició del bé a la Generalitat de Catalunya cal tramitar 
l’expedient de desafectació del bé immoble a cedir, en aquest cas els 660 m2 de l’ampliació. 
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Atès que  per Decret de l’Alcaldia número 111/2020 de data 26.06.2020, s’inicià l’expedient relatiu a 
la proposta de desafectació dels 660 m2 d’ampliació de la finca 3009, canviant la seva qualificació de 
bé de domini públic (equipament docent) a bé patrimonial. 
Atès que s’ha sotmès a informació pública l’expedient de desafectació del bé immoble, pel que fa a la 
superfície ampliada de 660 m2 d’equipaments afectats a domini públic, canviant la seva qualificació 
jurídica de bé de domini públic a bé patrimonial, mitjançant edicte en el BOP núm. 127, de data 
03.07.2020, en la web municipal (e-tauler) i en el taulell d’edictes. 
Atès que consta a l’expedient la certificació de secretaria de data 18.08.2020, de que durant el termini 
de vint dies d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació enfront el mateix. 
Atès que, en data 10.06.2020, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la 
legislació aplicable per a dur a terme la desafectació del bé immoble objecte del present expedient.   
Atès que, en data 17.06.2020, es va emetre informe pels Serveis Tècnics sobre l’oportunitat i legalitat 
segons la legislació vigent del destí del bé immoble elegit per aquest Ajuntament. 
Atès que, d’acord amb l’article 7.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals els béns de domini públic, mentre conserven el seu caràcter, 
són inalienables.  
Atès que, d’acord amb l’article 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’expedient s’ha sotmès a 
informació pública per un període de 20 dies. 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per la modernització del govern local, és competència del Ple de la Corporació aprovar 
l’expedient i  es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la 
Corporació per l’adopció del present acord.  
Vistos els articles 204 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; 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.  
Vist l’informe proposta de Secretaria de data 16.09.2020, a proposta de la Regidora de Patrimoni, la 
Sra. Angelina Ansaldi i Carreras, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis 
membres presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar definitivament l’expedient de desafectació del bé immoble pel que fa a la superfície 
ampliada de 660 m2 d’equipaments afectats a domini públic, canviant la seva qualificació jurídica de 
bé de domini públic a bé patrimonial, quina descripció és la següent: 
“”FINCA 09: Finca urbana de forma regular, situada al PAU 3 de Vilagrassa, al sector equipaments 

al nord del nucli urbà, amb una superfície de quatre mil quatre-cents setanta metres quadrats. Limita 

al Nord amb el SUD-7 Les Coves; a l’Oest, amb Ajuntament de Vilagrassa; al Sud, amb el carrer 

Sebastià Sala i Bonastre, i a l’Est, amb vial de nova obertura.”” 

Ús: Bé patrimonial. (Acord Ajuntament Ple de data 07.02.2012 de desafectació de bé de domini públic 

a bé patrimonial 3.810 m2). 
Zonificació: Clau 4D. 
Superfície de la finca:   4.470  m2 
Referència cadastral:    2428909CG4122N0001GZ 
Dades registrals: Registre de la Propietat de Tàrrega, Tom 2803, llibre 61, foli 218 i finca 3009. 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.”” 
Segon.- Reflectir i anotar en el llibre de l’inventari general de Béns de la Corporació l’alteració de la 
qualificació jurídica que ha sofert el bé immoble que es vol posar a disposició de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva conversió de domini públic en bé patrimonial, i traslladar-ho al Registre de la 
Propietat de Tàrrega perquè procedeixi a deixar constància d’aquest canvi mitjançant els corresponents 
assentaments o anotacions registrals adients. 
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, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester 
pel desenvolupament i executivitat dels presents acords, inclusiu perquè subscrigui els documents que 
siguin necessaris. 
 
3/08- APROVACIÓ EXPEDIENT DE POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ D’UN SOLAR PER A LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
DE L’ESCOLA RAMON PERELLÓ DE VILAGRASSA.- 
Atès que el Ple de la Corporació en la seva sessió celebrada en data 7 de febrer de 2012, entre d’altres 
va adoptar el següent acord: 
 

“CESSIÓ D’UN TERRENY PER A EQUIPAMENT ESCOLAR: CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CEIP.... 
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca inscrita a 

l’Inventari de Bens del Municipi, com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al 

Registre de la Propietat de Tàrrega com a finca independent, per destinar-la a la construcció i posada 

en funcionament d’una Escola, que la seva descripció registral és la següent: 

“DESCRIPCIÓ REGISTRAL: Finca urbana de forma regular, situada al PAU 3 de Vilagrassa, al 

sector equipaments al nord del nucli urbà, que limita al Nord, amb 94m amb la finca 25306A00, a 

l’Est, amb 41m amb la finca 2428908, al Sud, amb 97m, amb el carrer Sebastià Sala i Bonastre, i a 

l’Oest, amb 28m amb la finca 2428910 i amb 12m amb la finca 2428912. 

Referència cadastral: 2428909CG4122N0001GZ 

Títol: Adjudicació per aportació de la finca 1  

Superfície de cessió: 3.810 m2.  

Adjudicatari: Ajuntament de Vilagrassa 

Qualificació jurídica: Bé patrimonial. 
Càrregues: Lliure de càrregues.”   

Inscripció de Registre: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Vilagrassa, en el Registre de la 

Propietat de Tàrrega. en el Tom 2803, Llibre 61, Foli 215, Finca 3008, Inscripció 1a. 

Segon.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la seva 

construcció i ús per a tal finalitat.  

A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de 

destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de 

ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, 

de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 

En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions 

existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Vilagrassa transcorregut el termini de 30 anys a 

comptar de la data d’inscripció en Registre de la Propietat de la cessió acordada. 

La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que faci possible 

continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 

Tercer.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord podrà ser dut a 

terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be 

la prestació del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo únicament la Generalitat de 

Catalunya.  

El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar, no té cap condicionant mediambiental i 

comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la 

potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament 

escolar així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser 

necessari -, xarxa telefònica i conducció de gas en cas de disposar-ne - i els vials que limiten amb el 

solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres. Correspondrà a 

l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit 

i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense 

cap cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució 

de les obres.”  
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Atès que a la sessió plenària de 7 de febrer de 2012, es va cedir el domini a la Generalitat de Catalunya 
del solar ubicat al carrer Sebastià Sala i Bonastre, destinat a la construcció de l’escola Ramon Perelló. 
Atès que aquesta actuació s’havia de finançar via Institut Català de Finances. 
Atès que aquesta actuació no es farà per aquesta via i anirà directament a càrrec dels pressupostos del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Atès que  per Decret de l’Alcaldia número 111/2020 de data 26.06.2020, s’inicià l’expedient relatiu a 
la posada a disposició del Departament d’Educació de l’immoble corresponent al solar, finca 09 del 
Projecte de parcel·lació, finca registral 3009.  
Atès que d’acord amb l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals s’ha sotmès a informació pública, l’expedient de posada a 
disposició del bé immoble a favor del Departament d’Educació, finca registral 3009, mitjançant edicte 
en el BOP núm. 127, de data 03.07.2020, en la web municipal (e-tauler) i en el taulell d’edictes. 
Atès que consta a l’expedient la certificació de secretaria de data 28.08.2020, de que durant el termini 
de trenta dies d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació enfront el mateix. 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.p) i l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per la modernització del govern local es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació per l’adopció del present acord.  
Atès l’informe de Secretaria intervenció que posa de manifest que la posada a disposició (cessió) s’ha 
de realitzar conforme l’establert a l’article 211 i següents 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, desenvolupat per l’establert 
als articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 61/2020, de data 22.04.2020, es va aprovar la llicència 
urbanística d’obres per a la NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE 4 UNITATS RAMON 
PERELLÓ – ZER GUICIVERVI, amb una superfície construïda de 632 m2 (amb porxos 704 m2) i 
una superfície útil de 560 m2, situada en el carrer de Sebastià Sala, número 18, de Vilagrassa, a la 
parcel·la urbana de 4.470 m2, amb referència cadastral 2428909CG4122N0001GZ, amb un pressupost 
que ascendeix a la quantitat d’ 1.125.824,33 €, segons el projecte bàsic i executiu, de data octubre de 
2019, redactat pels arquitectes la Sra. Ana Belén Rozas Fernàndez i el Sr. Antonio Sierra Grañon 
(Sierra Rozas Arqts, SCP), amb la clau PNL-17265.  
Atès que mitjançant acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 28.04.2020 es va 
DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, les obres de 
Construcció d’una nova escola de 4 unitats Ramon Perelló – ZER Guicivervi a Vilagrassa, expedient 
d’obres núm. 04/2020.  
A proposta de la Regidora de Patrimoni, la Sra. Angelina Ansaldi i Carreras, l’Ajuntament Ple, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, 
acorda: 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 7 de febrer de 
2012, denominat: “CESSIÓ D’UN TERRENY PER A EQUIPAMENT ESCOLAR: CONSTRUCCIÓ 
D’UN CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CEIP.” 
Segon.- Posar a disposició del Departament d’Educació, el solar  que es descriu tot seguit, per destinar-
lo a la construcció i posada en funcionament de l’escola Ramon Perelló: 
 
“”FINCA 09: Finca urbana de forma regular, situada al PAU 3 de Vilagrassa, al sector equipaments 

al nord del nucli urbà, amb una superfície de quatre mil quatre-cents setanta metres quadrats. Limita 

al Nord amb el SUD-7 Les Coves; a l’Oest, amb Ajuntament de Vilagrassa; al Sud, amb el carrer 

Sebastià Sala i Bonastre, i a l’Est, amb vial de nova obertura.”” 

 
Ús: Bé patrimonial.  
Zonificació: Clau 4D. 
Superfície de la finca:   4.470  m2 
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Referència cadastral:    2428909CG4122N0001GZ 
Dades registrals: Figura inscrit a nom de l’Ajuntament de Vilagrassa, Registre de la Propietat de 
Tàrrega, al Tom 2803, llibre 61, foli 218 i finca 3009. 
Càrregues: Lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini.  
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de 
destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions 
existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Vilagrassa transcorregut el termini de 30 anys a 
comptar de la data d’inscripció en Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que faci possible 
continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 
Tercer.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant 
medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia 
elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de 
l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el 
supòsit de ser necessari- amb la potència suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu 
funcionament, que s’ubicarà fora del solar,  xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-
, i els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.  
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a 
l’immoble posat a disposició i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena 
satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost o càrrega per aquest, eliminant qualsevol 
obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres com resultat de les característiques del 
solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin 
condicionar la posada en funcionament del centre. 
Quart.- La construcció de l’ equipament escolar a que fa referència aquest Acord podrà ser dut a terme 
per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant  qualsevol negoci jurídic, si be la 
prestació del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo únicament el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya.  
Cinquè.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del municipi, 
quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment, 
neteja, subministraments i vigilància. 
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada ni el subsòl, a ubicar 
instal·lacions de tercers, construccions ni servituds, a una finalitat diferent a la que es objecte de la 
posada a disposició, sense l’autorització prèvia del Departament d’Educació.  
Sisè.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la normativa 
vigent. 
Setè.- Donar compte del present acord al Departament de Governació (Presidència) de la Generalitat 
de Catalunya. 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament d’educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Novè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de 
les comunicacions objecte del present expedient.   
Desè.-    Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament de Vilagrassa, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan 
àmpliament com sigui menester, per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a 
l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
4/08- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  133/2020, DE 21.07.2020, DE 
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
DEL 2021.-  
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  133/2020, de data 21 de juliol de 2020, 
referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici del 2021. 
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““DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 133 / 2020. 
1. ANTECEDENTS 
1. El 2 de març de 2020 l’Alcalde president de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2021-2023. 
2. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals. 
  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2021 
Capítol 1 261.056 
Capítol 2 7.140 
Capítol 3 219.902 
Capítol 4 210.527 
Capítol 5 6.545 
Ingressos corrents  705.170 
Capítol 6 0 
Capítol 7 195.000 
Ingressos de capital 195.000 
Capítol 8   
Capítol 9   
Ingressos financers 0 
INGRESSOS 
TOTALS  900.170 
    
DESPESES 2021 
Capítol 1 281.996 
Capítol 2 300.900 
Capítol 3 3.510 
Capítol 4 3.450 
Despeses corrents  589.856 
Capítol 5 10.000 
Fons de 
contingència 10.000 
Capítol 6 195.820 
Capítol 7 0 
Despeses de capital 195.820 
Capítol 8 0 
Capítol 9 46.204 
Despeses financeres 46.204 
DESPESES 
TOTALS  841.880 

3. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost així 
com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 
4. La intervenció ha emès:  

 INFORME FAVORABLE sense consideracions. 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els 
seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 15.1 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 
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pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de 
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les 
línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent 
informació: 

• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb 
normes del sistema europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera 
de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 
RESOLC 

1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 
  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2021 
Capítol 1 261.056 
Capítol 2 7.140 
Capítol 3 219.902 
Capítol 4 210.527 
Capítol 5 6.545 
Ingressos corrents  705.170 
Capítol 6 0 
Capítol 7 195.000 
Ingressos de capital 195.000 
Capítol 8   
Capítol 9   
Ingressos financers 0 
INGRESSOS 
TOTALS  900.170 
    
DESPESES 2021 
Capítol 1 281.996 
Capítol 2 300.900 
Capítol 3 3.510 
Capítol 4 3.450 
Despeses corrents  589.856 
Capítol 5 10.000 
Fons de 
contingència 10.000 
Capítol 6 195.820 
Capítol 7 0 
Despeses de capital 195.820 
Capítol 8 0 



9  /  18 

Capítol 9 46.204 
Despeses financeres 46.204 
DESPESES 
TOTALS  841.880 

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2021: 
a) contemplen  el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute.  

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici actual són 
les següents:  

  
PREVISIÓ 

LIQUIDACIÓ VARIACIÓ 
LÍNIES 

FONAMENTALS 
INGRESSOS 2020 2020-2021 2021 
Capítol 1 255.937,58 2,00% 261.056 
Capítol 2 7.000,00 2,00% 7.140 
Capítol 3 216.409,24 1,61% 219.902 
Capítol 4 207.710,27 1,36% 210.527 
Capítol 5 6.416,35 2,01% 6.545 
Ingressos corrents  693.473,44 1,69% 705.170 
Capítol 6 0,00   0 
Capítol 7 250.590,19 -22,18% 195.000 
Ingressos de capital 250.590,19 -22,18% 195.000 
Capítol 8 10.093,95 -100,00% 0 
Capítol 9 375.000,00 -100,00% 0 
Ingressos financers 385.093,95 -100,00% 0 
INGRESSOS TOTALS  1.329.157,58 -32,28% 900.170 
        
DESPESES 2020 2020-2021 2021 
Capítol 1 284.794 -0,98% 281.996 
Capítol 2 298.556 0,78% 300.900 
Capítol 3 4.000 -12,25% 3.510 
Capítol 4 3.450   3.450 
Capítol 5     10.000 
Despeses corrents  590.800,57 -0,16% 589.856 
Capítol 6 663.826 -70,50% 195.820 
Capítol 7 62.031 -100,00% 0 
Despeses de capital 725.857,01 -73,02% 195.820 
Capítol 8 0,00   0 
Capítol 9 62.031,48 -25,52% 46.204 
Despeses financeres 62.031,48 -25,52% 46.204 
DESPESES TOTALS  1.378.689,06 -39,66% 831.880 

    
Ajustos SEC 542.808,95   42.840 
Capacitat/Necessitat de 
finançament 170.215,00   157.334 
Deute viu a 31/12 653.688,87 -7,79% 602.759 
A curt termini 50.929,75 -100,00% 0 
A llarg termini 602.759,12 0,00% 602.759 
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Ràtio de deute viu 
/Ingressos corrents 94,26% -9,32% 85,48% 
    

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 
previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
5/08- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A 
L'ANY 2021.- 
Part expositiva:  
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a l'exercici de la 
potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres objectius:  
a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una major 
seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.  
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, entre les 
quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, l'opinió de 
ciutadans i empreses sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i 
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.  
c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera contínua 
l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació d'avaluar 
periòdicament l'aplicació de les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si han complert els 
objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament valorat.  
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les 
administracions, d’aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries que han 
de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà obligatòriament al Portal 
de la Transparència de l'Administració corresponent.  
3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern 
també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les actuacions amb 
una rellevància jurídica especial; els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les 
seves competències i en l’article 10 preveu les obligacions de publicitat activa i transparència en les 
decisions i actuacions de rellevància jurídica.  
4. En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el Ple de l’Ajuntament 
haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article 22.2.d i el procediment 
d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i 178 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, la 
competència per aprovar el Pla normatiu correspon al Ple municipal, no requerint-se per a la seva 
aprovació cap quòrum especial. 
5. Les diferents àrees de l’Ajuntament han informat les disposicions normatives que tenen previst 
aprovar, modificar o derogar durant el proper any 2021.  
Fonaments de dret:  
I. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP).  
II. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern.  
Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb l’aprovació, 
modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de la corporació d’acord 
amb el que preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del ROAS (competència indelegable per 
aplicació de l’apartat 1r d’aquest últim precepte legal en relació a l’apartat 4t del precepte bàsic) i 
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que requereix el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord amb el 
que disposa l’article 47.1 de la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic des ens locals, s’ha informat favorablement , abans del 
seu sotmetiment al Ple. 
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 Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Vilagrassa per a l’any 2021, inclòs en 
l’Annex 1 d’aquest acord. 
Segon.- Disposar la publicació del Pla Anual Normatiu del 2021, en el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Vilagrassa tal com preveu l’article 132 de la LPACAP i els articles 8 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Tercer.- Establir que quan s'elevi al Ple una proposta normativa que no figuri en el Pla s'haurà de 
justificar en el seu expedient la necessitat de la seva tramitació. 
Quart.- Ordenar a Secretaria que elabori, en el primer trimestre de 2022, un informe en el qual es 
reflecteixi el grau de compliment del Pla, incloent aquelles iniciatives adoptades que no estaven 
inicialment contingudes en el mateix i la justificació de les quals no anessin elevades durant 
l'exercici. 
ANNEX 1. Pla Anual Normatiu per a l’any 2021  
 
Àrea d’ensenyament Ordenança núm. 30 Reguladora de la taxa de la llar d’infants municipal. 

- Objectiu:  
Modificació article 6 quota tributària. 
- Recursos/costos:  
Els propis de l’Ajuntament. 

Àrea de finances Resta d’ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
- Objectiu: 
Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi 
corresponent. 
- Recursos/costos: 
Els propis de l’Ajuntament. 

Àrea d’esports Reglament de la Piscina Municipal de Vilagrassa. 
- Recursos/costos: 
Els propis de l’Ajuntament.  

No subjecció Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona regulació, 
publicitat i transparència, no s’inclouen en aquest apartat aquelles 
iniciatives normatives que es produeixen emparades en la seva regulació 
específica que de forma regular i ordinària s’aproven al llarg de tots els 
anys en els àmbits següents: 
- Bases d’Execució del pressupost. 
- Bases de selecció de personal. 
- Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que regeixen la 
contractació administrativa i dels procediments de patrimoni 
immobiliari. 
- Ordenances dels plans urbanístics.  

 
6/08- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILAGRASSA I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES 
FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE 
CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.- 
Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa i el Servei Català de Trànsit, l’any 2004, van subscriure un 
conveni de col·laboració per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes 
de circulació en vies urbanes, conveni que resta vigent en l’actualitat.  
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Atès que en data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, l’article 49.h) de la qual estableix les regles següents quant al termini de vigència 
dels convenis: 
- Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat que 
normativament es prevegi un termini superior. 
- En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior (4 anys), els 
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció. 
Atès que de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, els convenis que el 2 d’octubre de 

2016 no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga 

tàcita per un temps indefinit, el seu termini de vigència serà de quatre anys. 
Atès que en compliment de l’esmentada normativa, el conveni subscrit entre l’Ajuntament de 
Vilagrassa i el Servei Català de Trànsit esmentat al paràgraf primer restarà automàticament extingit 
el proper dia 2 d’octubre de 2020. 
Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa està interessats a continuar amb la col·laboració endegada en 
el seu moment en matèria de denúncia i infracció d’infraccions de trànsit, caldrà que ambdues parts 
subscriguin un nou conveni de col·laboració adaptat a la normativa vigent.  
Atès que cal subscriure el model de conveni pels municipi sense cos de policia, donat l’Ajuntament 
de Vilagrassa no disposa ni de policia local ni de vigilants.  
De conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim jurídic de les Administracions Públiques, 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 entre l’Ajuntament de Vilagrassa i el Servei Català de 
Trànsit, que s’adjunta com annex. 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit, pel seu coneixement i als efectes 
escaients al cas. 
Tercer.- Trametre el present acord i el conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 309 del Decret 179/1995, ROAS. 
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, inclusiu per a la signatura del Conveni. 
Annex: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilagrassa i el Servei Català de Trànsit, sobre 
l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes. 
REUNITS  
D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit.  
I de l’altra, el senyor Jordi Serés i Aguilar, alcalde de l'Ajuntament de Vilagrassa.   
ACTUEN  
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 
signatura de l’honorable senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president/a del Servei Català de Trànsit, 
en virtut de la resolució de ... de ... de 20...  
El segon/a, en representació de l'Ajuntament de Vilagrassa, en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació de 29 de setembre de 2020, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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 de 
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l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
EXPOSEN  
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la 
Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de 
desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del 
Departament d’Interior, les competències en aquesta matèria.  
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del 
Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals. 
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que 
tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de 
col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.  
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en concordança amb els 
articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. 
Així mateix, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació 
comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes.  
No obstant això, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o 
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de 
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni 
subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.  
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català de 
Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en 
vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, esmentada.  
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la Llei 
orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia 
de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes. Aquesta denúncia 
gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de 
les funcions de vigilància del trànsit. 
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració 
amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 
14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
mitjançant la subscripció del corresponent conveni.  
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració, d'acord 
amb els següents: 
PACTES  
1. Objecte  
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de 
normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vilagrassa pel que fa a 
l'assumpció de les facultats següents:  
a) la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les infraccions contingudes al 
catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta 
matèria, que es cometin en vies urbanes.  
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b) les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la director/a del 
Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de 
creació del Servei Català de Trànsit.  
2. Potestat sancionadora  
L'Ajuntament de Vilagrassa i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei 
Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde/essa per 
infraccions a les normes de circulació en vies urbanes del municipi de Vilagrassa, denunciades pels 
agents del cos de mossos d'esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest 
conveni.  
3. Continguts de la col·laboració  
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vilagrassa, en la matèria objecte 
d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:  
a) Inici del procediment sancionador  
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència 
de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en 
funcions de vigilància del trànsit contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de 
Vilagrassa.   
b) Instrucció del procediment sancionador  
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de reestructuració del 
Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ... ha d’instruir els expedients sancionadors 
incoats per les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra en 
l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes del municipi de Vilagrassa.    
c) Resolució de l'expedient sancionador  
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient sancionador i 
imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos de mossos 
d'esquadra en les vies urbanes de Vilagrassa.    
d) Cobrament de la sanció pecuniària  
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels 
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.  
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present conveni pot 
ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.  
e) Règim de recursos  
Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de Trànsit que 
es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l.  
4. Comissió de seguiment, vigilància i control  
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts.  
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregada de resoldre els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni.  
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  
5. Vigència i extinció  
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En qualsevol 
moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un 
període de fins a quatre anys addicionals.  
A més, el present conveni es podrà extingir:  
a) Per acord unànime de les parts signants. 
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.  
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’estarà al que 
disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
6. Publicitat del Conveni  
L'Ajuntament de Vilagrassa es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal 
de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants 
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del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Vilagrassa, i així 
mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.  
7. Interpretació i jurisdicció  
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni que no es 
pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen electrònicament.” 
 
7/08- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
Mocions.- 
 
“MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de la 
nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem 
hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera 
per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una 
vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant 
els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de 
les nostres respectives comunitats locals. 
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-les. 
Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i 
econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per 
afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur 
amb garanties. 
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la 
LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat 
imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui 
millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la 
limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les 
hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I 
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies 
a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada. 
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però, a 
la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la 
reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la 
pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a 
la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur. 
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que 
garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que es 
presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de 
reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les 
administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar 
més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la 
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana. 
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que 
obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un 
acord, el passat 4 d’agost,  per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, 

l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el 
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, 
aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial 
Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint 
unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús 
de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la 
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transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el 
retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit 
extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin 
a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els 
podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un greuge 
respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents. 
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en  no superar el tràmit parlamentari, (els 
grups municipals proposen) al Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova 
proposta que  reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i 
garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una 
dotació mínima a fons perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el 
transport públic a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma. 
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la 
llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi. 
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar 
del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació 
socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens 
locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació 
econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.  
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat 
per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  
la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més 
propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves 
necessitats socials que ha generat la pandèmia. 
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les 
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis 
impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han 
regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia 
de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen. 
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al 
Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar 
acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les 
mesures compensatòries. 
SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al 
Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, 
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les 
administracions locals del nostre país.” 
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set 
que legalment el componen, aprova la Moció per a la suficiència financera dels ens locals. 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
L’Ajuntament de Vilagrassa rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures 
fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia. Davant una justícia 
espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada 
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l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència 
de forma conjunta. Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem  
MANIFESTAR que:  
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi la 
separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.  
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense 
discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El 
Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap 
de les maneres.  
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra 
cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un poble que 
sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens 
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers 
anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al 
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu 
desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma 
legítima, la República Catalana.  
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat i a tota 
la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. 
Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.  
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la 
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la 
llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la 
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. 
Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials 
injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels 
presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.  
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits 
democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, 
malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-
la.  
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i 
cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la 
població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 
2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest 
motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és 
l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la 
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions. 
8. Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de 
l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a 
conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es 
creguin oportuns.” 
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set 
que legalment el componen, aprova la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació 
del President de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 30 de juny de 2020, fins a la data d’avui, del núm. 117 al 172 del 
2020, els quals es troben a disposició dels membres del Consistori a Secretaria.  
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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: 
Pren la paraula el Sr. Serés, per respondre la pregunta que va quedar pendent de l’últim Ple ordinari, 
que era la següent: 
Qui gestiona les xarxes socials municipals i quin barem s’utilitza per esborrar o no intervencions dels 
usuaris ? 
El Sr. Serés diu que el Telegram i el Whatsapp els gestiona el Regidor Sr. Oscar Abascal, per altra 
banda Instagram i Facebook els gestiona la Regidora Sra. Eva Melero. 
Pel que fa a esborrar intervencions dels usuaris, diu que no se’n borra cap. 
Afegeix, que en el cas que s’utilitzi aquests mitjans per fer esment d’alguna queixa o petició a 
l’Ajuntament, llavors se’ls informa dels mitjans que tenen per presentar-la adequadament.  
 
A continuació el Sr. Alcalde, informa de les converses mantingudes amb el Departament d’Educació, 
tant pel que fa a la represa de l’activitat escolar com a la cessió de l’espai d’una plaça per pati escolar, 
així com pel que fa a la construcció de la nova escola, indicant que es troba en l’última fase per poder 
iniciar la licitació de les obres.  
 
Pren la paraula la Sra. Auró i pregunta si hi ha alguna actuació prevista pels robatoris que han succeït 
en el pàrquing de camions. També pregunta en quina situació es troba l’edifici del carrer Nord, així 
com si hi ha prevista alguna actuació, ja que representa un perill pels vianants. Fa el suggeriment de 
gravar els plens per explicar al poble el que es fa. Fa una altra pregunta en referència a com van les 
obres de la piscina i si podran rebre una explicació de l’arquitecte. També pregunta si està previst 
penjar senyals en relació als gossos, doncs altres pobles ho han fet, com a mesura pedagògica. 
 
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que en relació al pàrquing de camions, el Sr. Tugues va fer una 
consulta i ja s’han realitzat diferents gestions per poder instal·lar tres càmeres de videovigilància, ara 
faltaria concretar el finançament amb els usuaris. Pel que fa a l’edifici del Carrer Nord, es mantenen 
converses amb els administradors per tal que tornin a tapar les finestres i que treguin els elements de 
perill. 
De gravar els plens diu que ho estudiarà amb l’equip de govern. D’efectuar una visita d’obra a la 
piscina, assenyala que ja està programada pel dia 6 d’octubre a la tarda i per últim a la consulta 
d’instal·lar cartells informatius pels gossos, manifesta que ja se’n varen instal·lar i han estat arrencats, 
però que s’estudiarà si s’efectua una nova campanya amb els propietaris d’animals, per incentivar el 
civisme, acaba fent esment de l’última actuació dels agents rurals. 
  
TANCAMENT 
I essent les dinou hores i deu 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 
interventor accidental que en dono fe.  
 

L’Alcalde     El secretari interventor ac. 
Jordi Serés i Aguilar   Jordi Martí i Gasull 
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