ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

05 / 2020
Extraordinària i telemàtica
15 de maig de 2020
18:00 hores
Sessió telemàtica a traves de la plataforma del Consorci Localret: Servei de
videoconferència LOCALRETMEET.

Assistents degudament acreditats:
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. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), Regidor
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor ac.
No hi assisteix:
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.
Aquesta sessió telemàtica se celebra d’acord amb el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, apartat afegit pel RDL 11/2020, de 31 de març, pel que
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19,
efectuant habilitació legal a l’Ajuntament per a la celebració de Plens de forma telemàtica, no essent
necessari l’adopció de cap acord al respecte,
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/05- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 04/2020,
28.04.2020.
2/05- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LES OCUPACIONS
DEL SUBSÒL, EL SÒL I EL VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL.
3/05- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2020.
Desenvolupament de la sessió:
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1/05- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 04/2020,
28.04.2020.
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
set membres presents que legalment el componen.
2/05- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LES
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I EL VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC
LOCAL.
El Regidor de Finances, Sr. Oscar Abascal, remarca que bars, cafeteries, restaurants, hotels,
establiments turístics, etc..., són dels sectors més afectats per la crisi del COVID-19, i des de
l’Ajuntament es vol estar al costat dels establiments d’aquest sector situats en el municipi de
Vilagrassa.
Atès que el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació i havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de
l’ordenança fiscal que es troba vigent en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es procedent la
seva modificació, pel que fa a la suspensió durant l’exercici econòmic del 2020 de l’apartat C de
l’article 6.7, referent a l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
així com l’informe d’impacte de la modificació.
Atenent al que preveuen els articles 2, 15 a 27, 57, 59 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i concordants del DL 2/2003
TR LMRLC i de la Llei 7/1985 RBRL.
A proposta del Regidor de Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria
absoluta, per unanimitat dels set membres presents que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic del 2020 exclusivament, la modificació
de l’Ordenança Fiscal núm. 22 - Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies
d’ús públic local, consistent en la suspensió de manera transitòria de l’apartat C - Per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, de l’article Article 6è. Quantia
tributària, punt 7, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els
efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.
Ordenança fiscal núm. 22
Article 6è. Quantia tributària
7.
Altres taxes:
C.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa exercici 2020
1. Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos
2,00 €
des de l’abril fins a l’octubre – fins a 12 cadires
Suspensió transitòria
durant l’any 2020
2. Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos
10,00 €
des de l’abril fins a l’octubre – a partir de 13 cadires
Suspensió transitòria
durant l’any 2020
3. Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que
10,00 €
correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – fins a 3 taules
Suspensió transitòria
durant l’any 2020
4. Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que
30,00 €
correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – a partir de 4 taules
Suspensió transitòria
durant l’any 2020
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Segon.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el
BOP el text íntegre de les modificacions efectuades.
Tercer.- S’acorda l’aixecament de la suspensió de l’exposició pública de l’aprovació de la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 22, d’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Quart.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup està content per la iniciativa i consideren que és una bona mesura que
calia tenir en compte.
3/05- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2020.Atès que ens enfrontem a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda, la COVID-19, la
qual ha fet trontollar els sistemes sanitaris i econòmics, així com l’estil de vida d’arreu.
Atès que des dels municipis hem d’establir iniciatives per protegir el teixit comercial i productiu per
recuperar l’economia del país.
Atès que es considera adient establir plans de mesures per a fer front a les conseqüències econòmiques
i socials derivades de la crisi sanitària del COVID-19, havent-los de dotar econòmicament.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 50/2020, de data 14.04.2020 es va manifestar el suport i
l’adhesió de l’Ajuntament de Vilagrassa al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels
municipis de Catalunya.
Per poder atendre aquests plans i les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2020 o no hi ha consignació, es
necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits mitjançant majors i/o nous
ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del Regidor de
Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favor
dels Regidors/es del grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i tres abstencions dels Regidor/es del grup de (FPAM) Sra. Auró, Sra. Cabrerizo i Sr. Tugues, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2020, dins del pressupost
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2020, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F. C.E.
Descripció
Augment
Previsió
Import / euros
Final
1
1532 61936
Arranjament c/Ponent
8.500,00
8.500,00
1
231 22110
Despeses COVID-19
10.000,00
10.000,00
1
920 21203
Arranjar tanca embassament
2.500,00
2.500,00
1
161 21902
Bombes aigua (cloració)
3.250,39
3.250,39
Suma
24.250,39
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Total augment
24.250,39
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F. C.E.
Descripció
Baixa
Previsió
Import / euros
Final
1
431 22611
Fira
10.000,00
4.000,00
Suma
10.000,00
1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F. C.E. Descripció
Alta
Previsió
Import / euros
Final
1
46138 Diputació, subv. Pla Especial Coop.
14.250,39
14.250,39
Suma
14.250,39
Total augment
24.250,39
Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en
el tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- S’acorda l’aixecament de la suspensió de l’exposició pública de l’aprovació de la modificació
de crèdits núm. 2/20, d’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Quart.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament.
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup està content que s’executin les obres d’arranjament del carrer Ponent,
que ja s’haurien d’haver fet fa un any i ara és possible amb l’ajut de la Diputació amb motiu del Covid19. Acaba dient que el seu grup s’abstindrà.
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que és cert que calia arranjar el carrer Ponent, però que des d`un
primer moment es va fer analitzar pels tècnics, i aquests van informar que no presentava cap tipus de
perill. Afegeix que en cas d’haver presentat algun perill s’hagués actuant amb major celeritat.
TANCAMENT
I essent les divuit hores i tretze 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
Jordi Serés i Aguilar
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El secretari interventor ac.
Jordi Martí i Gasull
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