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

12 / 2019
Ordinària
17 de desembre de 2019
19:00 hores
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.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.
No hi assisteix:
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sra. Maria Teresa Vidal Moreno (FP-AM), Regidora
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/12- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 11/2019,
05.11.2019.
2/12- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS
DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).
3/12- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE VILAGRASSA.
4/12- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2020.
5/12- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2020.
6/12- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “CAMÍ DE SANT
JAUME, XARXA PEL PATRIMONI”.
7/12- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE
PONENT”.
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8/12- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
1/12- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 11/2019,
05.11.2019.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per unanimitat dels
cinc membres presents, dels set que legalment el componen.
2/12- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01).Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016,
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA,
SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT,
5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord
amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels
articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat
anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de
conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió
celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió
del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de
l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del
corresponent contracte.
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5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i
condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un
període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà
l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
8.- En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat
contracte.
9.- En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de
contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte
derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
10.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del
CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient núm. 2015.05.D02).
11.- En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb
l’aprovació dels plecs corresponents.
12.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del CCDL
per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
13.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
14.- L’Ajuntament de Vilagrassa, considera necessari i idoni procedir a l’aprovació de l’adhesió de
l’acord marc, atenent que des de l’any 2015 que s’efectua i que reporta un estalvi econòmic al
municipi.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de
la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues
dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.
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Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen,
acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de VILAGRASSA s’adhereix al al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02)
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà
prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Tarifa/període
Preu €/MWh
Sublot BT1
2.0A
Sublot BT2
2.0DHAP1
Sublot BT3
2.0DHAP2
Sublot BT4
2.0DHSP1
Sublot BT5
2.0DHSP2
Sublot BT6
2.0DHSP3
Sublot BT7
2.1A
Sublot BT8
2.1DHAP1
Sublot BT9
2.1DHAP2
Sublot BT10
2.1DHSP1
Sublot BT11
2.1DHSP2
Sublot BT12
2.1DHSP3
Sublot BT13
3.0AP1
Sublot BT14
3.0AP2
Sublot BT15
3.0AP3
Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:
Tarifa/període

129,275
153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623
Preu €/MWh

Sublot AT1
3.1AP1
98,851
Sublot AT2
3.1AP2
91,014
Sublot AT3
3.1AP3
72,865
Sublot AT4
6.1AP1
114,934
Sublot AT5
6.1AP2
97,737
Sublot AT6
6.1AP3
90,992
Sublot AT7
6.1AP4
81,417
Sublot AT8
6.1AP5
74,936
Sublot AT9
6.1AP6
65,815
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa
Període 1
Període 2
Període 3
2.0 A

38,043426
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2.0
38,043426
DHA
2.0
38,043426
DHS
2.1 A
44,444710
2.1
44,444710
DHA
2.1
44,444710
DHS
3.0 A
40,728885
Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió
Tarifa
Període 1
Període 2

24,437330

16,291555
€/kW i any

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

3.1 A 59,173468
36,490689
8,367731
6.1 A 39,139427
19,586654
14,334178
14,334178
14,334178
6,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de gener
(BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm.
28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d' Endesa Energia SAU., -empresa
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, dins del
pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 1-425-22100.01.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018,
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (Carrer València, 231, 6ª,
08007, Barcelona), mitjançant e-notum (NIF G66436064 i e-mail centraldecompres@acm.cat).
Cinquè.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de
les comunicacions objecte del present expedient.
Setè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
3/12- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE VILAGRASSA.Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució de la piscina municipal de Vilagrassa, redactat per
l’Arquitecte, la Sra. Noemí Bañeres i Porta.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de la piscina municipal de Vilagrassa,
amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de tres-cents tres mil setanta cinc euros amb
setanta cèntims (303.075,70 €). Base imposable de 250.492,31 euros i 52.603,39 euros d’IVA.
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte al BOP, a la web municipal i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa
l’article 235.2 apartat c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, ROAS, als
efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que
s’estimin adients.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament,
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publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP, en la web municipal i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del D. 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 i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester
pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
4/12- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2020.Vist l'informe de Secretaria de data 10.12.2019, sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2020.
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 del Regidor de Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria
absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal de l'Ajuntament de Vilagrassa, corresponent a l'exercici 2020:
a) Per l’impost de vehicles i per la taxa de la reserva d’entrada de vehicles, el període comprès entre el
3 de febrer de 2020 i el 3 d’abril de 2020, ambdós inclosos, en període voluntari.
b) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període comprès entre el 17
d’abril de 2020 i el 17 de juny de 2020, ambdós inclosos, en període voluntari.
c) Per la taxa del cementiri, el període comprès entre el 18 de setembre de 2020 i el 18 de novembre de
2020, 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 2020 i el 3 de juny de 2020, ambdós inclosos, en període
voluntari.
Segon trimestre: entre el 2 de juliol de 2020 i el 2 de setembre de 2020, ambdós inclosos, en període
voluntari.
Tercer trimestre: entre el 1’1 d’octubre de 2020 i el 2 de desembre de 2020, ambdós inclosos, en
període voluntari.
Quart trimestre: entre el 18 de desembre de 2020 i el 18 de febrer de 2021, ambdós inclosos, en període
voluntari.
e) Per la taxa de la llar d’infants municipal
Gener
Entre 03.02.2020 i l’ 03.04.2020
Febrer
Entre 02.03.2020 i el 04.05.2020
Març
Entre 03.04.2020 i el 03.06.2020
Abril
Entre 04.05.2020 i el 06.07.2020
Maig
Entre 03.06.2020 i el 03.08.2020
Juny
Entre 02.07.2020 i el 02.09.2020
Juliol
Entre 03.08.2020 i el 05.10.2020
Agost
Entre 01.09.2020 i el 04.11.2020 inscripcions
Setembre
Entre 01.10.2020 i el 01.12.2020
Octubre
Entre 04.11.2020 i el 07.01.2021
Novembre
Entre 02.12.2020 i el 02.02.2021
Desembre
Entre 04.01.2021 i el 04.03.2021
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.
5/12- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2020.Havent-se realitzat l’estudi de projecte de pressupost de l’Ajuntament, l’alcalde ha format el pressupost
general per a l’exercici 2020, del qual se’n dóna compte.
El pressupost general conté la documentació i annexos previstos al RDL 2/2004 i en la seva tramitació
s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquest pressupost conjuntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal (funcionaris i
laborals) i la relació de llocs de treball, se sotmet a l’aprovació inicial del Ple de l’Ajuntament de
Vilagrassa.
Atesos els informes favorables de secretaria intervenció i la documentació que integra el projecte de
pressupost, la tramitació del qual ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent, a proposta de
l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots
a favor dels Regidors/es del grup (JxV) (JxCAT-JUNTS) i una abstenció de la Sra. Auró del grup (FPAM), acorda:
Primer.- Aprovar per a l’exercici de 2020 un límit màxim de despesa no financera d’ 1.090.205,44
euros per l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert del 2’8 %, coherent en tot cas amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i regla de gasto.
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2020 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols, és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS
CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL
1
Impostos Directes
255.937,58
2
Impostos Indirectes
7.000,00
3
Taxes i altres ingressos
215.589,92
4
Transferències corrents
193.459,88
5
Ingressos patrimonials
6.416,35
6
Venda d’inversions reals
0,00
7
Transferències de capital
217.038,14
9
Passius financers
375.000,00
TOTAL INGRESSOS
1.270.441,87
ESTAT DE DESPESES
CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL
1
Despeses de personal
284.794,20
2
Compra béns corrents
292.805,98
3
Despeses financeres
4.000,00
4
Transferències corrents
3.450,00
5
Fons contingència i reserves inversió
12.500,00
6
Inversions reals
610.860,21
9
Passius financers
62.031,48
TOTAL DESPESES
1.270.441,87
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat d’ UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA
MIL QUATRE-CENTS QUARANT-UN euros amb VUITANTA-SET cèntims (1.270.441,87 €), per
tant resulta un pressupost general anivellat.
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Aquest pressupost es troba integrat per 1.039.388,37 euros de despesa no financera en termes SEC
(1.208.410,39 euros – 1.900,36 euros d’interessos - 167.121,66 euros de previsió d’execució) i
62.031,48 euros de despesa financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 37.337,07 euros.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost i la relació de llocs de treball
per l’exercici econòmic del 2020, amb les modificacions següents:
a) Es proposa la modificació del lloc de treball F0205, denominant-lo Tècnica d’Administració
General TAG / Serveis, del Grup A1 i nivell de CD 20.
b) Es proposa la creació del lloc de treball L0303 Socorrista 1, del Grup C1, fixant un nivell de CD 11.
c) Es proposa la creació del lloc de treball L0304 Socorrista 2, del Grup C1, fixant un nivell de CD 11.
d) Es proposa la modificació del lloc de treball L0403, denominat Monitora / auxiliar, dedicació del 50
%.
Quart.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació del 2020 de les places següents:
1. – Denominació:
- Lloc de treball:
- Unitat Adm.:
- Escala:
- Subescala:
- Grup:
- Sistema provisió:

Tècnic/a Ambiental. Tributària
F0203 - CD 18
Serveis Centrals i Territorials
Administració General
Tècnica Administrativa
B
Concurs oposició – Promoció interna.

2. – Denominació:
- Lloc de treball:
- Unitat Adm.:
- Escala:
- Subescala:
- Grup:
- Sistema provisió:

Tècnica Administració General TAG / Serveis
F0205 - CD 20
Serveis Centrals i Territorials
Administració General
Tècnica Administrativa
A1
Concurs oposició – Promoció interna.

3. – Denominació:
- Lloc de treball:
- Unitat Adm.:
- Escala:
- Subescala:
- Grup:
- Sistema provisió:

Socorrista 1
L0303 - CD 11
Serveis Municipals
Administració Especial
Serveis administració especial
C1
Concurs oposició

4. – Denominació:
- Lloc de treball:
- Unitat Adm.:
- Escala:
- Subescala:
- Grup:
- Sistema provisió:

Socorrista 2
L0304 - CD 11
Serveis Municipals
Administració Especial
Serveis administració especial
C1
Concurs oposició

Cinquè.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que s’adjunta a
l’expedient.
Sisè.- Exposar al públic, el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació
de llocs de treball, durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Setè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
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disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós d ela Llei
reguladora de les Hisendes Locals, publicant-se un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
Província, i se’n remetrà còpia a la Delegació d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de
les comunicacions objecte del present expedient.
Novè.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels presents acords.
Intervencions:
La Sra. Auró assenyala que el pressupost presentat és molt ambiciós i comporta un endeutament molt
elevat, fent esment a l’operació de crèdit que cal concertar i als interessos que s’haurà de fer front.
Indica que el seu grup està a favor de la construcció de la piscina però que el conjunt d’inversions fa
que sigui massa ambiciós. Acaba dient que li agradaria saber l’informe d’intervenció sobre aquest
pressupost.
Per indicacions de l’Alcaldia, l’interventor pren la paraula per donar complida informació dels
informes favorables que consten a l’expedient, fen contar la necessitat d’elaborar un pla econòmic
financer.
El Sr. Alcalde manifesta que les inversions són molt importants i de gran transcendència pel municipi,
que s’han de fer en aquest exercici o es poden perdre les subvencions concedides, posant d’exemple la
substitució de l’enllumenat públic a LEDS o el filtre de carboni de l’ETAP. Acaba dient que el
pressupost és ambiciós, així com, que és cert ens posa en una situació complexa però no preocupant.
6/12- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANTRE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ
“CAMÍ DE SANT JAUME, XARXA PEL PATRIMONI”.Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat l’operació “CAMÍ DE
SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”, amb l’objectiu d’accedir a la selecció d’operacions
susceptibles de cofinançament FEDER.
Aquesta operació consistirà en impulsar el Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs com a eix
vertebrador de dinamització econòmica, cultural i ambiental del territori.
El cost total del projecte és de 2.846.979,64 €, IVA inclòs, distribuït en els conceptes següents:
a) Despeses territorialitzables: 2.603.370,84 €
b) Despeses no territorialitzables: 243.608,80 €
Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es
va aprovar l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”, amb una despesa
elegible final de 2.465.485,91 € i un cofinançament FEDER d’1.232.742,95€. La despesa no elegible
del projecte és de 485.146,40 €. La renúncia d’un Ajuntament a una de les accions previstes (i a la
conseqüent renúncia per part de la Diputació a aquesta acció), fa que la despesa elegible prevista sigui
de 2.379.822,55 € i el cofinançament FEDER d’1.189.911,27 €
L’Ajuntament, per decret d’Alcaldia va prendre coneixement de l’operació “CAMÍ DE SANT
JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”, i va a autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, cas de consolidar el
finançament de l’actuació, dugui a terme la referida actuació, acreditant la disponibilitat dels terrenys
i/o edificis, tots ells de titularitat municipal. L’ajuntament es va comprometre a participar en el
finançament del 25% del cost de les actuacions incloses en l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME.
XARXA PEL PATRIMONI” a desenvolupar en el terme municipal.
Per atendre el finançament de l’actuació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI” a
càrrec de l’Ajuntament, cal prendre en consideració que el cost general del projecte inclou les despeses
territorialitzables (inversions realitzades a cada municipi) més les despeses no territorialitzables
(personal, comunicació, difusió , desenvolupament del sector turístic i despeses indirectes) + IVA
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L’ajuntament assumirà el 25% del cost de les despeses territorialitzables realitzades en el seu municipi
més la part proporcional de les despeses no territorialitzables en funció de la despesa territorialitzada
realitzada.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Vilagrassa i la Diputació de
Lleida per a l’execució de l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”, que
s’adjunta com annex.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Lleida, 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:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al finançament
de l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”, presentada a la convocatòria
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SEGONA.- Contingut de l’actuació
L’operació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI” consistirà en l’execució de les
actuacions aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Lleida en la sessió 38/2018, de 3 de
desembre, que té com a objectiu impulsar el Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs com a eix
vertebrador de dinamització econòmica, cultural i ambiental del territori.
Les actuacions a realitzar en el terme de VILAGRASSA estan detallades en el projecte bàsic de
l’operació que ambdues parts declaren conèixer.
TERCERA.- Pressupost i finançament de l’actuació
El pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal de VILAGRASSA és de 192143,89 €:,
amb el següent desglossament:
- Despeses territorialitzables: 175.702,63 € ( 6,75 % del total de les despeses
territorialitzables de l’operació)
- Despeses no territorialitzables: 16.441,26 € (quantitat resultant d’aplicar el 6,75% del
total de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest
conveni)
L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME.
XARXA PEL PATRIMONI” la quantitat de 48.035,97 € que correspon al 25% del pressupost de les
actuacions a realitzar en el terme municipal.
D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la quantitat de 48.035,97
€ va destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible del projecte.
Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 48035,97
- Any 2020: 26.747,33 €
- Any 2021: 21.288,64 €
La Diputació, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta del pressupost de les
actuacions.
Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la certificació final del
tècnic competent, una vegada finalitzat el procés de contractació que durà a terme la DIPUTACIÓ per
a l’execució de l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME. XARXA PEL PATRIMONI”.
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QUARTA.- Efectes econòmics i terminis de pagament
L’Ajuntament haurà d’acreditar l’aprovació per l’òrgan de govern competent de la despesa anual o
plurianual d’acord amb les previsions de la clàusula anterior, expedir la corresponent certificació i
lliurar-la la Diputació de Lleida, a més tardar en el moment de la signatura del conveni.
L’Ajuntament aportarà la quantitat estipulada en la clàusula anterior quan la Diputació rebi la validació
de les certificacions per part de la DGAL (presentades dins dels termini establerts per a la justificació
de la subvenció del FEDER) i ho comuniqui a l’AJUNTAMENT que haurà de fer el pagament, de la
quantitat que resulti d’aplicar el 6,75% a l’import total de la certificació validada, en el termini de 30
dies hàbils des de la seva notificació.
CINQUENA.- Titularitat
D’acord amb la base 21.1.b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya, 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a qual dona compliment a l’article 71 del
Reglament (UE) 1303/2013, la DIPUTACIÓ serà titular de les obres i/o bens detallats a la clàusula
primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar des de la finalització del programa operatiu.
Una vegada transcorregut aquest període de temps, la DIPUTACIÓ cedirà a l’Ajuntament les obres i/o
bens objecte d’aquest conveni, que s’hagin realitzat en el seu terme municipal.
Mentrestant, l’ajuntament serà el responsable del seu manteniment.
SISENA.- Obligacions de la Diputació
La DIPUTACIÓ assumeix les obligacions derivades de la condició de beneficiari de les subvencions
públiques, en atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen i, en concret, el compliment de
les previsions de l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETENA.- Seguiment i execució del conveni
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre els possibles
problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos adquirits en el marc del conveni.
VUITENA.- Denuncia o modificació del conveni
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de
formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les
estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del
mateix.
NOVENA.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció del present conveni les següents:
- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.
- La denúncia o incompliment de les obligacions reconegudes per alguna de les parts que el
subscriuen.
- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.
DESENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció
L’ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de
la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que la Diputació incompleixi les
obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ a que es refereix l’article
70.3 del Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i es
tramitarà de conformitat amb els articles 97 i següents de l’esmentada disposició.
ONZENA.- Regim de protecció de dades
La Diputació, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes en el en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant a l’Ajuntament de qualsevol
responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.
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Al mateix temps, l’Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals aportades pel
sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent:
1.- Responsable del Tractament: Ajuntament de VILAGRASSA amb domicili al C/ Tàrrega,
12Telèfon 973 31 11 62i Correu electrònic: ajuntament@vilagrassa.cat
2.- Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@vilagrassa.cat
3.- Finalitat del Tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment
d’allò establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i
pagament dels expedients de subvencions atorgades per l’Ajuntament. També es destinaran per donar
compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
4.- Base jurídica del tractament: L´article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d´una
obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
5.- Procedència: Diputació de Lleida
6.- Categories de dades personals: Dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i
electrònica, telèfon i signatura); dades professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i
d´assegurances.
7.- Cessions de dades: Les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents:
- Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels
recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de
Comptes, , en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions.
- A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- A l’Agencia Estatal d´Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions.
- A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de
Subvencions.
- Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de
Transparència de l’Ajuntament
No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.
8.- Mesures de seguretat: L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el
nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies
del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat
tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.
9.- Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a
acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del
responsable, i en tot cas, durant les terminis necessaris per determinar les possibles responsabilitats que
es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de l’Ajuntament de
forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat a la legislació
sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre patrimoni documental cultural.
10.- Drets: La persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés a les seves dades, així
com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la
portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a l'email del responsable del
tractament de dades diputacio@diputaciólleida.cat o del Delegat de Protecció de dades personals
ajuntament@vilagrassa.cat
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11.- Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al
constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.
Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de
la seva seu electrònica a www.apd.cat.
Al mateix temps, la Diputació, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment
de les previsions legals contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia del drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant al Patronat de qualsevol
responsabilitat derivada del seu incompliment per part dl beneficiari.
DOTZENA.- Jurisdicció
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions en litigi que poguessin sorgir respecte al
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
TRETZENA.- Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins tres mesos despeses del
pagament de la subvenció a la Diputació de Lleida per l’autoritat de certificació del PO FEDER
Catalunya 2014-20, d’acord amb els articles 5 i 18 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOG núm.
7658, de 6 de juliol de 2018).”
7/12- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANTRE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ
“PAISATGES DE PONENT”.Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat l’operació “PAISATGES
DE PONENT”, amb l’objectiu d’accedir a la selecció d’operacions susceptibles de cofinançament
FEDER.
Aquesta operació té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de
la posada en valor del seu patrimoni cultural i natural.
El cost total del projecte és de 4.771.708,95 €, IVA inclòs, distribuït en els conceptes següents:
a) Despeses territorialitzables: 4.351.440,15 €
b) Despeses no territorialitzables: 420.268,80 €
Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, es
va aprovar l’operació “PAISATGES DE PONENT”, amb una despesa elegible final de 3.968.620,33 €
i un cofinançament FEDER d’ 1.984.310,16 €. La despesa no elegible del projecte és de 803.088,62 €.
L’Ajuntament, per decret d’Alcaldia va prendre coneixement de l’operació “PAISATGES DE
PONENT”, i va autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, en cas de consolidar el finançament de l’actuació,
dugui a terme la referida actuació, acreditant la disponibilitat dels terrenys i/o edificis, tots ells de
titularitat municipal. L’ajuntament es va comprometre a participar en el finançament del 25% del cost
de les actuacions incloses en l’operació “PAISATGES DE PONENT” a desenvolupar en el terme
municipal.
Per atendre el finançament de l’actuació “PAISATGES DE PONENT” a càrrec de l’Ajuntament, cal
prendre en consideració que el cost general del projecte inclou les despeses territorialitzables
(inversions realitzades a cada municipi) més les despeses no territorialitzables (personal, comunicació,
difusió , desenvolupament del sector turístic i despeses indirectes) + IVA.
L’ajuntament assumirà el 25% del cost de les despeses territorialitzables realitzades en el seu municipi
més la part proporcional de les despeses no territorialitzables en funció de la despesa territorialitzada
realitzada.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Vilagrassa i la Diputació de
Lleida per a l’execució de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, que s’adjunta com annex.
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Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Lleida, 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:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al finançament
de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar operacions
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.
SEGONA.- Contingut de l’actuació
L’operació “PAISATGES DE PONENT” consistirà en l’execució de les actuacions aprovades per la
Junta de Govern de la Diputació de Lleida en la sessió 38/2018, de 3 de desembre, que té com a
objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu
patrimoni cultural i natural.
Les actuacions a realitzar en el terme de VILAGRASSA estan detallades en el projecte bàsic de
l’operació que ambdues parts declaren conèixer.
TERCERA.- Pressupost i finançament de l’actuació
El pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal de VILAGRASSA és de 6.722,11 €:,
amb el següent desglossament:
- Despeses territorialitzables: 6.130,06€ (0,14% del total de les despeses territorialitzables
de l’operació)
- Despeses no territorialitzables: 592,05€ (quantitat resultant d’aplicar el 0,14 % del total
de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest conveni)
L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’operació ““PAISATGES DE PONENT” la
quantitat de 1.680,53 € que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el terme
municipal.
D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la quantitat de 1.680,53
€ va destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible del projecte.
Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 1.680,53 €
- Any 2020: 811,14€
- Any 2021: 869,39 €
La Diputació, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta del pressupost de les
actuacions.
Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la certificació final del
tècnic competent, una vegada finalitzat el procés de contractació que durà a terme la DIPUTACIÓ per
a l’execució de l’operació “PAISATGES DE PONENT””.
QUARTA.- Efectes econòmics i terminis de pagament
L’Ajuntament haurà d’acreditar l’aprovació per l’òrgan de govern competent de de la despesa anual o
plurianual d’acord amb les previsions de la clàusula anterior, expedir la corresponent certificació i
lliurar-la la Diputació de Lleida, a més tardar en el moment de la signatura del conveni.
L’Ajuntament aportarà la quantitat estipulada en la clàusula anterior quan la Diputació rebi la validació
de les certificacions per part de la DGAL (presentades dins dels termini establerts per a la justificació
de la subvenció del FEDER) i ho comuniqui a l’AJUNTAMENT que haurà de fer el pagament, de la
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quantitat que resulti d’aplicar el 0,14 % a l’import total de la certificació validada, en el termini de 30
dies hàbils des de la seva notificació.
CINQUENA.- Titularitat
D’acord amb la base 21.1.b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya, 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a qual dona compliment a l’article 71 del
Reglament (UE) 1303/2013, la DIPUTACIÓ serà titular de les obres i/o bens detallats a la clàusula
primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar des de la finalització del programa operatiu.
Una vegada transcorregut aquest període de temps, la DIPUTACIÓ cedirà a l’Ajuntament les obres i/o
bens objecte d’aquest conveni, que s’hagin realitzat en el seu terme municipal.
Mentrestant, l’ajuntament serà el responsable del seu manteniment.
SISENA.- Obligacions de la Diputació
La DIPUTACIÓ assumeix les obligacions derivades de la condició de beneficiari de les subvencions
públiques, en atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen i, en concret, el compliment de
les previsions de l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETENA.- Seguiment i execució del conveni
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre els possibles
problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos adquirits en el marc del conveni.
VUITENA.- Denuncia o modificació del conveni
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de
formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les
estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del
mateix.
NOVENA.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció del present conveni les següents:
- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.
- La denúncia o incompliment de les obligacions reconegudes per alguna de les parts que el
subscriuen.
- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.
DESENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció
L’ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de
la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que la Diputació incompleixi les
obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ a que es refereix l’article
70.3 del Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i es
tramitarà de conformitat amb els articles 97 i següents de l’esmentada disposició.
ONZENA.- Regim de protecció de dades
La Diputació, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, es compromet al compliment de les previsions
legals contingudes en el en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant a l’Ajuntament de qualsevol
responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.
Al mateix temps, l’Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals aportades pel
sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent:
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1.- Responsable del Tractament: Ajuntament de VILAGRASSA amb domicili al C/ Tàrrega, 12,
Telèfon 973 31 11 62 i Correu electrònic: ajuntament@vilagrassa.cat
2.- Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@vilagrassa.cat
3.- Finalitat del Tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment
d’allò establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i
pagament dels expedients de subvencions atorgades per l’Ajuntament. També es destinaran per donar
compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
4.- Base jurídica del tractament: L´article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d´una
obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
5.- Procedència: Diputació de Lleida
6.- Categories de dades personals: Dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i
electrònica, telèfon i signatura); dades professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i
d´assegurances.
7.- Cessions de dades: Les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents:
Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de
resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al
Síndic de Comptes, , en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions.
A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
A l’Agencia Estatal d´Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en
el compliment de les seves obligacions.
A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de
Subvencions.
Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal
de Transparència de l’Ajuntament
No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.
8.- Mesures de seguretat: L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el
nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies
del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat
tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.
9.- Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a
acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del
responsable, i en tot cas, durant les terminis necessaris per determinar les possibles responsabilitats que
es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de l’Ajuntament de
forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat a la legislació
sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre patrimoni documental cultural.
10.- Drets: La persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés a les seves dades, així
com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la
portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a l'email del responsable del
tractament de dades diputacio@diputaciólleida.cat o del Delegat de Protecció de dades personals
ajuntament@vilagrassa.cat
11.- Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al
constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.
Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de
la seva seu electrònica a www.apd.cat.
Al mateix temps, la Diputació, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment
de les previsions legals contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
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personals i garantia del drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant al Patronat de qualsevol
responsabilitat derivada del seu incompliment per part dl beneficiari.
DOTZENA- Jurisdicció
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions en litigi que poguessin sorgir respecte al
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
TRETZENA.- Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins tres mesos despeses del
pagament de la subvenció a la Diputació de Lleida per l’autoritat de certificació del PO FEDER
Catalunya 2014-20, d’acord amb els articles 5 i 18 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOG núm.
7658, de 6 de juliol de 2018).”
8/12- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.Mocions.No se’n presenta cap.
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 17 d’octubre de 2020, fins a la data d’avui, del núm. 223 al 261 del
2020, 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.
Observacions:
Pren la paraula el Sr. Alcalde per desitjar bon any 2020 i convida a tothom a les festes que s’organitzen
des de l’ajuntament.
TANCAMENT
I essent les dinou hores i dinou 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
CPISR-1 C
Jordi
Serés i
Aguilar

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Jordi
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El secretari interventor acc.
Jordi Martí i Gasull
Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Jordi
Jordi Martí CPISR-1
Martí i Gasull
Fecha: 2019.12.18
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