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

10 / 2020
Ordinària
18 de desembre de 2020
18:30 hores
Sessió telemàtica a traves de la plataforma del Consorci Localret: Servei de
videoconferència LOCALRETMEET.

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.
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:
1/10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 09/2020,
04.11.2020.
2/10- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAGRASSA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES.
3/10- INFORME INTERVENCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS PER ALS
EXERCICIS DE 2020 I 2021.
4/10- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS VESTIDORS I BAR DE
LA PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASSA.
5/10- D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI
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CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01).
6/10- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE
COBRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS.
7/10- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS
DE PAGAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS.
8/10- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2020.
9/10- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2021.
10/10- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2021.
11/10- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ JARDÍ DE
L’AMETLLER DE VILAGRASSA.
12/10- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
1/10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 09/2020,
04.11.2020.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.
2/10- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VILAGRASSA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.Atès que en la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, introduïda (per exigències del
procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior) amb la Llei orgànica 4/2007, de 12
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i desplegada
pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials; s’ha posat un especial èmfasi que els estudiants universitaris facin pràctiques
acadèmiques externes i s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin «tota la formació teòrica
i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir», entre la qual s’esmenten «les pràctiques externes», i que «si
es programen pràctiques externes, aquestes han de tenir una extensió màxima del 25 per cent del total
dels crèdits del títol i s’han d’oferir preferentment en la segona meitat del pla d’estudis» (articles 12.2 i
12.6 del Reial decret 1393/2007).
Atès que les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada
per l’estudiantat i supervisada per la UdL, l’objectiu de la qual és permetre a l’estudiant aplicar i
complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de
competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seua
ocupabilitat.
Atès que la UdL ha establert dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes: curriculars i
extracurriculars. Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques reglades i tutelades que
formen part del pla d’estudis. Les pràctiques extracurriculars són les que l’estudiant duu a terme
amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i tenir els mateixos fins de les
curriculars, no estan incloses en els plans d’estudis, sense perjudici de la seua menció posterior en el
suplement europeu al títol.
Atès que la realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat de la UdL exigeix la
formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre la Universitat i l’entitat
col·laboradora, en el marc de l’article 24 del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari; el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es
regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i la normativa aprovada
per la UdL.
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Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa i la UDL, tenen la voluntat d’intensificar les relacions entre el
món universitari i la realitat professional, i volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i
pràctica de l’estudiantat de la UdL, i per aquest motiu, acorden que la millor manera de materialitzar la
cooperació mútua és formalitzar un conveni de cooperació educativa amb l’objectiu que l’estudiantat
desenvolupi de forma pràctica els coneixements que adquireix a la Universitat.
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 cooperació educativa entre l’Ajuntament de Vilagrassa i la
Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, que s’adjunta com
annex.
Segon.- Comunicar el present acord a la Universitat 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:
ACORDS
Primer. Objecte
El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a fi de
dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiantat en el camp de qualsevol
ensenyament impartit per la UdL.
Aquesta col·laboració s’ha de materialitzar mitjançant la signatura dels corresponents projectes
formatius acordats entre la UdL i l’entitat, els quals han de ser signats pel tutor acadèmic o tutora
acadèmica que designi la UdL, pel tutor o tutora que designi l’entitat i per l’estudiant en pràctiques.
Segon. Naturalesa jurídica de les pràctiques
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seua realització no deriven,
en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la
substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.
En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat, el període de les pràctiques no és
computable a l’efecte d’antiguitat ni eximeix del període de prova, llevat que en el corresponent
conveni col·lectiu aplicable s’estipuli expressament una cosa diferent.
Tercer. Obligacions de l’entitat
L’entitat es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seua corporació i a respectar
la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons d’origen, ètnia, sexe, orientació sexual,
identitat o expressió de gènere, religió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social en el desenvolupament de les pràctiques.
Alhora, el personal de l’entitat ha de vetllar per garantir una actitud formativa envers l’estudiant que
estigui en període de pràctiques.
L’entitat ha de nomenar un tutor o tutora per a l’execució de cada projecte formatiu, que, a més a
més de les funcions pròpies de tutoria, en especial, ha d’emetre, un informe final de valoració de
l’estada en pràctiques de l’estudiant. En qualsevol cas, ha de ser una persona vinculada a l’entitat,
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per fer una tutela efectiva. Aquest
nomenament no pot recaure en qui desenvolupi les funcions de tutor acadèmic o tutora acadèmica.
Un cop finalitzada la pràctica, si ho sol·licita l’estudiant, l’entitat li lliurarà un informe que reculli
l’activitat realitzada, la durada i, si escau, el seu rendiment.
L’entitat té la possibilitat de realitzar una aportació econòmica o en espècie a l’estudiant en
concepte d’ajut o borsa d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat en el
projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. L’entitat, en cas de
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contraprestació, assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social d’acord amb
l’establert en el Reial Decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió
en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de
formació.
En el cas de pràctiques acadèmiques extracurriculars, quan la iniciativa parteixi de la pròpia entitat,
per a cada projecte formatiu l’entitat ha d’abonar a la UdL en concepte de despeses de gestió la
quantitat prevista en el pressupost d’aquesta per a cada exercici econòmic. Aquesta quantitat
s’especificarà en el projecte formatiu individual corresponent.
Quart. Obligacions de la UdL
La UdL, per mitjà del professor o professora responsable de les pràctiques acadèmiques externes de
la titulació corresponent, ha de nomenar un tutor acadèmic o tutora acadèmica per a cada projecte
formatiu, que es responsabilitzarà del seguiment i l’avaluació, de conformitat amb les funcions
previstes a la normativa interna de la UdL. El professor o professora responsable de les pràctiques
acadèmiques externes de la titulació és el representant de la UdL en les relacions amb l’entitat.
Un cop finalitzada la pràctica prevista en el projecte formatiu, la UdL, a sol·licitud del tutor o tutora
de l’entitat, emetrà un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.
La UdL ha de fomentar que les entitats col·laboradores siguin accessibles per a la realització de
pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos de suport necessaris
per assegurar que els i les estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.
D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor i d’acord amb l’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, que regula el
Registre Central de Delinqüents Sexuals, els procediments per accedir a les pràctiques acadèmiques
externes s'inicien davant de la UdL, mitjançant la sol·licitud de l'estudiantat formalitzada cada curs
acadèmic en la matrícula. Per tant, la UdL és l’única obligada de comprovar la certificació negativa
del Registre Central de Delinqüents Sexuals; l’única responsable de les conseqüències que es
puguin derivar de l’incompliment d’aquest deure, i garanteix que tot l’estudiantat en pràctiques en
el marc d’aquest conveni compleix amb els requisits previstos en l’esmentada legislació.
Cinquè. Règim de permisos de l’estudiant en pràctiques
L’estudiant en pràctiques té dret sempre a tots els permisos necessaris per complir la seua activitat
acadèmica, formativa i de representació i participació en la UdL. L’estudiant amb discapacitat té
dret sempre, a més, a tots el permisos necessaris per conciliar l’execució del projecte formatiu amb
les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
L'estudiant en pràctiques té dret als permisos necessaris per a la conciliació del projecte formatiu amb
la vida laboral i familiar, així com l’exercici dels seus drets en cas de trobar-se en una situació de
violència de gènere, prèvia comunicació amb antelació suficient a l'entitat. En aquests casos, correspon
al tutor o tutora de l’entitat l’atorgament d'aquest tipus de permisos a l’estudiant, en el marc de les
normes d’organització i funcionament de l’entitat, amb la ponderació prèvia, suficientment raonada,
entre el perjudici que causaria a l’òptima execució del projecte formatiu l'absència de l'estudiant, i
l’ocasionat a l'estudiant com a conseqüència de la denegació del permís.
Per al gaudiment de qualsevol altre permís, l’estudiant en pràctiques ha d’avisar amb antelació el
tutor o tutora de l’entitat, si escau, que ha de decidir d’acord amb les seues normes d’organització i
funcionament.
Sisè. Obligacions de l’estudiant
En l’execució del projecte formatiu, l’estudiant ha d’atendre el compliment dels deures indicats a la
normativa de la UdL. Entre altres, cal destacar els següents:
• Conèixer el projecte formatiu de les pràctiques i complir-lo seguint les indicacions del tutor o
tutora de l’entitat, sota la supervisió del tutor o tutora de la UdL.
• Incorporar-se a l’entitat en la data acordada, complir l’horari previst en el projecte formatiu i
respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.
• Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat, i guardar secret
professional sobre les seues activitats durant l’estada i un cop finalitzada aquesta.
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• Mostrar en tot moment una actitud respectuosa amb la política de l’entitat, i salvaguardar el bon
nom de la UdL.
Setè. Assegurança i responsabilitat civil de l’estudiant
L’estudiant en pràctiques està cobert per l’assegurança escolar o d’accidents per a universitaris que
la UdL té subscrita i a la qual s’adhereix de manera automàtica en matricular-s’hi.
Alhora, la UdL disposa d’una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per tal de cobrir les
contingències que s’esdevinguin com a conseqüència de la realització de les pràctiques.
Vuitè. Protecció de les dades de l’estudiant i propietat intel·lectual i industrial
La signatura d’aquest conveni de cooperació educativa comporta l’acceptació i el compromís de
compliment de les clàusules del contracte d’encarregat del tractament en relació amb les dades
personals de l'estudiant en pràctiques, de conformitat amb el Reglament general de protecció de
dades (UE) 2016/679- RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, recollides en la seu electrònica en l’enllaç següent:
(https://seuelectronica.udl.cat/pdf/contracte_encarregat_tractament_dades_CCE_cat.pdf).
L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a
terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.
Novè. Resolució de conflictes
Ambdues parts es comprometen a resoldre els conflictes que puguin sorgir en la interpretació i
aplicació d’aquest conveni mitjançant la constitució d’una comissió mixta i paritària, la composició
de la qual s’ha de fixar de comú acord entre les parts signatàries. Si no hi ha d’acord en aquesta
comissió, les parts es comprometen a resoldre aquests conflictes mitjançant la institució de
l’arbitratge, sense perjudici de la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els possibles conflictes sorgits entre l’estudiant i l’entitat, arran de l’execució dels diferents
projectes formatius, s’han de resoldre de mutu acord entre les parts, previ informe del o la
responsable de les pràctiques acadèmiques externes de la titulació i del tutor o la tutora de l’entitat.
Desè. Durada del conveni
La vigència d'aquest conveni és de quatre anys. Si cap de les parts no manifesta per escrit la seva
intenció de resoldre'l mitjançant comunicació tramesa, com a mínim, tres mesos abans d'expirar, les
parts podran acordar la seva pròrroga per quatre anys més.
En qualsevol cas, l’extinció del conveni no ha d’afectar l’execució dels projectes formatius signats.
Onzè. Rescissió del conveni i dels projectes formatius
Són causes de rescissió del conveni:
• L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
• La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest conveni.
• L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en el conveni.
En qualsevol cas, l’entitat i la UdL es comprometen a garantir que l’estudiant que estigui
desenvolupant el projecte formatiu en el moment de la rescissió pugui finalitzar les pràctiques.
És causa de rescissió anticipada de l’execució del projecte formatiu, a més de les anteriors, la
renúncia de l’estudiant. En aquest cas, la UdL pot oferir la plaça a un altre estudiant. Si no ho fa, ha
de retornar a l’entitat els diners abonats en concepte de gestió, si s’escau.”
Intervencions:
La Sra. Auró diu que el seu grup està d’acord amb la proposta i més amb la Universitat de Lleida
perquè en puguin gaudir els nostres joves.
3/10- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS
PER ALS EXERCICIS DE 2020 I 2021.En data 10 de novembre de 2020, per intervenció s’ha lliurat informe en relació a la suspensió de les
regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021, que diu el següent:
“INFORME D’INTERVENCIÓ.Assumpte:
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Suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la
suspensió en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, en sessió de data 28.04.2020 va aprovar el Pla
Econòmic Financer PEF, pels exercicis econòmics de 2020 i 2021.
Amb l'objectiu de dotar a les Entitats Locals de fonts de recursos suficients per a fer
front a la pandèmia i seguint les recomanacions de la Comissió Europea que va aplicar
la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 i que
prorrogarà en 2021, el Consell de Ministres en data 6 d'octubre de 2020 va aprovar la
suspensió de les tres regles fiscals.
Per a això, tal com disposa l'article 135.4 la Constitució Espanyola i en l'article 11.3 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, va sol·licitar en dit acord, que el Congrés apreciés per majoria absoluta, si
Espanya es troba en una situació d'emergència que permeti adoptar aquesta mesura
excepcional.
De conformitat amb l'anterior, el passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels
Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6
d'octubre de 2020 pel qual se sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què
Espanya està sofrint una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència
extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió constitucional que permet en
aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.
D'aquesta manera, Espanya deixa en suspens la senda de consolidació fiscal aprovada
abans de la crisi sanitària de la Covid19, i amb ella l'Acord del Consell de Ministres
d'11 de febrer de 2020 pel qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i
de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus
subsectors per a l'any 2020 per a la seva remissió a les Corts Generals, i es fixa el
límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per 2020, i l'Acord de Consell
de Ministres d'11 de febrer de 2020 pel qual es fixen els objectius d'estabilitat
pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de
cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023 per a la seva remissió a les
Corts Generals, i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per 2021.
La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en data 6 de novembre de 2020, ha emès la
nota informativa en relació a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de
2020 i 2021, en la que s’indica que cal mantenir els indicadors de solvència en els
procediments de tutela financera:
“En virtut de les competències en matèria de tutela financera dels ens locals, el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda té en compte, en els
procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, el compliment dels
indicadors de solvència que es detallen a continuació:
a) Estalvi net positiu.
La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, s’ha de calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta
Ordre.
b) Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu.
El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha de calcular d’acord amb les
previsions de les instruccions comptables per a l’administració local.
c) Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents.
La ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, s’ha de calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta
Ordre.
d) Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies.
El període mitjà de pagament global a proveïdors s’ha de calcular d’acord amb el
procediment especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol.
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Aquesta norma va ser modificada parcialment pel Reial decret 1040/2017, de 22 de
desembre.
En cas d’incompliment dels indicadors de solvència, s’han d’adoptar les mesures que
es detallen a l’apartat 8 de la nota informativa d’aquesta Direcció General de 25 de
juny de 2020, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de
2020, relatives a l’aprovació d’un pla de sanejament financer o altres mesures de
sanejament.
Manteniment del règim d'autorització de les operacions de crèdit a llarg
termini
1 Règim de comunicació
Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’obligació de
comunicació en els termes previstos a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, els nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2020 quan es donin
les condicions següents:
a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, tingui signe
positiu.
b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, no sigui superior
a un 75%.
2 Règim d’autorització
Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’autorització
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en els termes previstos
a l’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, els nous projectes d’inversió
previstos en el pressupost de 2020 quan es donin les condicions següents:
a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, tingui signe
positiu.
b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, sigui superior a
un 75% però no superior a un 110%.
Conseqüències de la suspensió de les regles fiscals en els procediments previstos a
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
Les conseqüències de la suspensió de les regles fiscals (objectiu d’estabilitat
pressupostaria i regla de la despesa) per als exercicis de 2020 i de 2021 en els
procediments previstos als articles 10 i 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, són
els següents:
1 Si l’ens local va aprovar un pla econòmic i financer que era vigent en l’exercici de
2019, ha de trametre les dades corresponents al tancament comptable de 2019 en els
termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril (formulari 12).
No obstant això, encara que hagi incomplert les regles fiscals en aquest tancament
comptable, no ha d’adoptar mesures en l'exercici de 2020, atesa la suspensió
esmentada.
2 Si l’ens local no tenia un pla econòmic i financer vigent en l’exercici de 2019 però va
incomplir les regles fiscals en aquest tancament comptable, no ha d’aprovar un pla
econòmic i financer ni adoptar mesures en l’exercici de 2020.
3 Si l’ens local ja havia aprovat un pla econòmic i financer o mesures de gestió
pressupostària per als exercicis de 2020 o de 2021, s’ha de considerar que no són
vigents per a aquests exercicis.
4 No es tindrà en compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del
pressupost ni de la liquidació pressupostària de 2020 i de 2021.”
Conclusions:
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Primera. Que els Plans Econòmics Financers presentats per CCAA i EELL per a tots dos
exercicis (2020, 2021) com a conseqüència de l'incompliment dels objectius establerts
per 2019 han de considerar-se superats.
Segona. Que l'exigència de destinar el superàvit per reduir deute, àdhuc sent
desitjable, quedarà en suspens en aquests anys.
Tercera. Que els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en la destinació del
superàvit de les CCAA i EELL per finançar Inversions Financerament Sostenibles (IFS).
Quarta. Que podran utilitzar-se els romanents de tresoreria.
Cinquena. Que hauran de mantenir-se les mesures de seguiment i supervisió de la
LOEPYSF.
Sisena. Que aquesta suspensió no afecta el compliment de les obligacions previstes en
la LOEPYSF, o en altres normes, no vinculades directament amb les regles fiscals,
mantenint-se en 2020 els termes del règim d'autorització d'operacions d'endeutament
de les CCAA i EELL, les obligacions relatives al període mitjà de pagament a
proveïdors, així com el control del seu compliment.
Setena. Queden suspesos en els exercicis del 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i
deute, així com la regla de despesa, tant pel que fa a l’aprovació dels pressupostos
com a les seves corresponents liquidacions.
Vuitena. El Pla Econòmic Financer aprovat per l’Ajuntament de Vilagrassa en sessió de
data 28.04.2020 s’ha de considerar superat i que ja no és vigent per aquests exercicis
del 2020 i 2021.
Vilagrassa, 10 de novembre de 2020.”

Així mateix s’informa que la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, en data
27.11.2020 ens ha comunicat el següent:
“En relació amb el pla econòmic i financer per als exercicis 2020 a 2021, aprovat pel Ple d’aquest
ens local i comunicat a aquesta Direcció General, us comuniquem que aquest pla no és vigent i, per
tant, no serà objecte de seguiment, atès que el Congrés dels Diputats, en el Ple de 20 d’octubre de
2020, ha apreciat la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la
Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021.”
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
4/10- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS VESTIDORS I BAR
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VILAGRASSA.Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució dels vestidors 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 quatre vots a favor dels regidors/es del grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i dos abstencions de les
regidores del grup de (FP-AM) Sres. Auró i Cabrerizo, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució dels vestidors de la piscina municipal
de Vilagrassa, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de cent vint-i-cinc mil norantatres euros amb setanta-vuit cèntims (125.093,78 €). Base imposable de 103.383,29 euros i
21.710,49 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.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup s’abstindrà, doncs consideren que la instal·lació és justa per les
necessitats del municipi, municipi que està en creixement, així mateix indica que el cost total de les
inversions en la instal·lació supera els 511.000 euros i ho consideren molt elevat.
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que la instal·lació és suficient per les necessitats de la piscina i que
compleix amb les consideracions tècniques, a més que disposa de les característiques que han de tenir
els vestidors de piscines.
Pel que fa a la inversió considera una contradicció fer esment a un import elevat i dir que la instal·lació
és justa.
5/10- D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL 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
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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.
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.
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.
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.
8.- 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).
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.
9.- 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.
10.- 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.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga excepcional del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un
període de 6 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
12.- 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 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
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contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
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.
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 quatre vots a favor dels regidors/es del grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i dos vots
en contra de les regidores del grup de (FP-AM) Sres. Auró i Cabrerizo, acorda:
Primer.- Que el municipi de Vilagrassa s’adhereix a la pròrroga excepcional del 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 de sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.
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
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15
Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió:
Sublot
AT1
Sublot
AT2
Sublot
AT3
Sublot
AT4
Sublot
AT5

2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

117,931
142,344
62,697
141,057
70,082
58,594
134,071
156,069
78,052
156,525
85,664
71,236
102,858
88,874
61,294

Tarifa/període

Preu €/MWh

3.1AP1

89,593

3.1AP2

81,753

3.1AP3

63,607

6.1AP1

105,672

6.1AP2

88,472

11 / 19

Sublot
6.1AP3
AT6
Sublot
6.1AP4
AT7
Sublot
6.1AP5
AT8
Sublot
6.1AP6
AT9
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió
€/kW i any
Tarifa

Període 1

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

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

81,733
72,156
65,685
56,549
Plec de

€/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 2021, 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 (preferentment per e-notum al
NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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 votarà en contra de la proposta, doncs consideren que Endesa no és el
model d’empresa a afavorir, així com pel mal servei que dona. Tanmateix que s’hauria d’apostar per
empreses amb energia neta i renovable.
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L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que això és qüestió d’altre debat i el que proposa és l’adhesió a
l’acord marc de l’ACM.
6/10- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE
COBRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS.Antecedents
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si la
relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a
drets efectivament exigibles actualment.
2. Per Decret de l’Alcaldia de data 16.11.2020 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització,
si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.
3. El regidor de Finances formula la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament.
4. L’interventor / secretari interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general
de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en
relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del Reglament general de
recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 124 de la
Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, a proposta del Regidor de Finances, el Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple,
per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen,
acorda:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 25.496,18 €, el detall individualitzat de la qual figura a l’annex.
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets esmentats.
ANNEX
a) Baixes de drets reconeguts en exercici anteriors per incobrables
Exercici 2011
1

31200

01

Padró llar infants abril 2011

311,56

Exercici 2012
1

39100

01

1a multa coercitiva adequació activitat 2009

200,00

1

39100

01

2a multa coercitiva adequació activitat 2009

200,00

1

39100

01

1a multa coercitiva adequació activitat 2010

1.000,00

1

39100

01

2a multa coercitiva adequació activitat 2010

2.000,00

Exercici 2013
1

32600

01

retirada vehicle Megane 8090BPR

123,73

1

39210

01

retirada vehicle Megane 8090BPR

14,79

Exercici 2018
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1

39611

01

SUD 2 - ONDARA, Quotes urbanístiques

18.467,80

Baixa pel canvi de sistema d’actuació urbanística de cooperació a compensació.
Exercici 2019
1

30200

01

rebut arbitris any 2019

99,81

b) Baixes de drets reconeguts en exercici anteriors per duplicitat
Exercici 2014
1

11500

01

O.A. Gesti o i Recaptació IVTM any 2014

2.203,49

c) Subvenció liquidada, saldo incobrable.
Exercici 2018
1

46124

01

Diputació, subvenció llar infants

Total baixes de drets d’exercicis tancats ...

875,00

25.496,18

Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup votarà a favor, ja que consideren que està molt bé reflectir l’imatge
real de la comptabilitat.
7/10- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES
PENDENTS DE PAGAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS.Antecedents
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si les
obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament responen a
obligacions efectivament exigibles actualment.
2. Per Decret de l’Alcaldia de data 18.11.2020 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització,
si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament.
3. El regidor de Finances formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions reconegudes en
exercicis anteriors, pendents de pagament.
4. L’interventor / secretari interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret
1. Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària.
2. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de Local / la Instrucció del Model
Simplificat de Comptabilitat Local.
3. Cal considerar els articles 4.1 b, 44 i 82 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la consideració d’interessats, audiència i
anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació.
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, amb relació a l’òrgan competent.
5. D'acord amb l'article 212.4 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, correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per
aprovar aquest expedient, atès que la baixa afecta obligacions reconegudes pendents de pagament
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats i que tenen el seu origen en els corresponents
comptes generals aprovats cada any.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, a proposta del Regidor de Finances, el Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple,
per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen,
acorda:
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Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 158,72 €. El detall individualitzat figura a l’annex.
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les obligacions
indicades.
ANNEX
a/ Baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors.
- Baixa per duplicitat
Exercici 2018
Assentament

Partida

Explicació

Import

2018

1-161-22101

comptador aigua freda s/racor i sika

158,72

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats

158,72

Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup votarà a favor, ja que consideren que està molt bé reflectir l’imatge
real de la comptabilitat.
8/10- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2020.Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2020 o no hi ha consignació, es necessita tramitar
l’expedient d’habilitació de crèdits mitjançant 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, el 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 dos vots en contra de les regidores del grup
de (FP-AM) Sres. Auró i Cabrerizo, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020, dins del pressupost
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2020, amb el detall següent:
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
Augment
Previsió
Import / euros
Final
1
011
31000
Interessos préstecs
325,43
3.325,43
1
459
60110
Infraestructures vàries
1.713,45
4.971,05
Suma
2.038,88
Total augment
2.038,88
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F.
C.E.
Descripció
Baixa
Previsió
Import / euros
Final
1
931
35900
Altres depeses financeres
325,43
674,57
Suma
325,43
1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F.
C.E. Descripció
Alta
Previsió
Import / euros
Final
1
72393
ACA-Adq. Bombes dosificadores
1.713,45
1.713,45
Suma
1.713,45
Total augment
2.038,88

Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en
el tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament.
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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.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup votarà en contra, ja que amb l’exposició pública de 15 dies que
superarà el 2020, consideren que no és massa correcte que s’aprovi ara i arribi a l’any vinent.
L’Alcalde, el Sr. Serés manifesta que això no hi té res a veure.
9/10- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2021.Vist l'informe de Secretaria de data 10.12.2020, sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2021.
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, el Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen,
acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal de l'Ajuntament de Vilagrassa, corresponent a l'exercici 2021:
a) Per l’impost de vehicles i per la taxa de la reserva d’entrada de vehicles, el període comprès entre el
5 de febrer de 2021 i el 6 d’abril de 2021, ambdós inclosos, en període voluntari.
b) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període comprès entre el 16
d’abril de 2021 i el 16 de juny de 2021, ambdós inclosos, en període voluntari.
c) Per la taxa del cementiri, el període comprès entre el 15 de setembre de 2021 i el 15 de novembre de
2021, 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 l’ 1 d’abril de 2021 i l’ 1 de juny de 2021, ambdós inclosos, en període
voluntari.
Segon trimestre: entre el 2 de juliol de 2021 i el 2 de setembre de 2021, ambdós inclosos, en període
voluntari.
Tercer trimestre: entre el 1’1 d’octubre de 2021 i l’ 1 de desembre de 2021, ambdós inclosos, en
període voluntari.
Quart trimestre: entre el 17 de desembre de 2021 i el 17 de febrer de 2022, ambdós inclosos, en període
voluntari.
e) Per la taxa de la llar d’infants municipal
Gener
Entre 05.02.2021 i el 06.04.2021
Febrer
Entre 02.03.2021 i el 04.05.2021
Març
Entre 06.04.2021 i el 07.06.2021
Abril
Entre 04.05.2021 i el 05.07.2021
Maig
Entre 03.06.2021 i el 03.08.2021
Juny
Entre 02.07.2021 i el 02.09.2021
Juliol
Entre 03.08.2021 i el 04.10.2021
Agost
Entre 01.09.2021 i el 02.11.2021 inscripcions
Setembre
Entre 01.10.2021 i el 01.12.2021
Octubre
Entre 04.11.2021 i el 07.01.2022
Novembre
Entre 02.12.2021 i el 02.02.2022
Desembre
Entre 03.01.2022 i el 03.03.2022
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.
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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.
Quart.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels presents acords.
10/10- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2021.Havent-se realitzat l’estudi de projecte de pressupost de l’Ajuntament, l’alcalde ha format el pressupost
general per a l’exercici 2021, 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 de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i dos vots en contra de les regidores del
grup de (FP-AM) Sres. Auró i Cabrerizo, acorda:
Primer.- Aprovar per a l’exercici de 2021 un límit màxim de despesa no financera d’ 1.227.234,67
euros per l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert del 2’9 %, 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 2021 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
257.413,82
2
Impostos Indirectes
7.000,00
3
Taxes i altres ingressos
219.236,23
4
Transferències corrents
253.765,27
5
Ingressos patrimonials
14.081,20
6
Venda d’inversions reals
0,00
7
Transferències de capital
516.617,68
9
Passius financers
0,00
TOTAL INGRESSOS
1.268.114,20
ESTAT DE DESPESES
CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL
1
Despeses de personal
286.986,43
2
Compra béns corrents
328.483,46
3
Despeses financeres
4.000,00
4
Transferències corrents
3.450,00
5
Fons contingència i reserves inversió
12.500,00
6
Inversions reals
591.814,78
9
Passius financers
40.879,53
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TOTAL DESPESES
1.268.114,20
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat d’ UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTAVUIT MIL CENT QUATORZE euros amb VINT cèntims (1.268.114,20 €), per tant resulta un
pressupost general anivellat.
Aquest pressupost es troba integrat per 1.205.436,87 euros de despesa no financera en termes SEC
(1.227.234,67 euros – 4.276,15 euros d’interessos - 17.521,65 euros de previsió d’execució) i
40.879,53 euros de despesa financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 36.619,84 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 2021, amb les modificacions següents:
a) Es proposa la modificació del lloc de treball L0301, denominat Operari Brigada (Oficial 1a), del
Grup AP, amb una dedicació del 55% i fixant un nivell de CD 10.
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que s’adjunta a
l’expedient.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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
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.
Setè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i de
les comunicacions objecte del present expedient.
Vuitè.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels presents acords.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, donat que és un pressupost inferior al
de l’any passat, que degut al qual, amb tantes inversions no han deixat marge de maniobra, juntament
amb la mala gestió fa que ara tinguem aquest pressupost.
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta la seva disconformitat amb les consideracions de la Sra. Auró, no
acceptant-les però respectant el seu posicionament. Indica que al seu entendre aquest posicionament és
fer política en petit.
La Sra. Auró, no li sembla correcte l’afirmació de que fan política en petit i li demana respecte.
L’Alcalde, el Sr. Serés, assenyala que no ha estat la seva intenció ofendre i que no ho fa mai, i si la Sra.
Auró es considera ofesa, li demana disculpes.
11/10- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ JARDÍ
DE L’AMETLLER DE VILAGRASSA.Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució de la Urbanització jardí de l’ametller de Vilagrassa, redactat
per l’Arquitecte, el Sr. Salvador Giné Macià.
Atès que l’actuació referent a la Urbanització jardí de l’ametller de Vilagrassa, es troba inclosa en el
FEDER “Camí de Sant Jaume – Xarxa pel patrimoni” que gestiona l’Excma. Diputació de Lleida.
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 inicialment el projecte bàsic i d’execució de la Urbanització jardí de l’ametller de
Vilagrassa, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de cent cinquanta-nou mil sis-cents
set euros amb setanta-quatre cèntims (159.607,74 €). Base imposable de 131.907,22 euros i
27.700,52 euros d’IVA.
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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,
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.
12/10- 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 29 de setembre de 2020, fins a la data d’avui, del núm. 173 al 222 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:
La Sra. Auró pregunta al Sr. Alcalde quan li respondrà la petició que van fer de retransmetre en directe
i gravar els plens.
Després d’una breu deliberació, el Sr. Alcalde encarrega a Secretaria que demani una proposta tècnica i
econòmica per poder retransmetre en directe i gravar els plens.
Abans de finalitzar la sessió, pren la paraula la Sra. Auró per felicitar el Nadal, fet que es correspost per
tot el consistori, tot seguit el Sr. Alcalde assenyala que el proper 23 de desembre se celebrarà un ple
extraordinari per resoldre les al·legacions presentades a les ordenances fiscals. També vol fer sabedor
al Consistori d’una notícia d’última hora, en relació a que el Departament d’Ensenyament té
l’estimació d’iniciar les obres de la nova escola durant el maig del 2021, el que considera una gran
notícia pel poble.
Acaba agraint l’assistència telemàtica, així com als veïns/es que han seguit el ple des de casa.
TANCAMENT
I essent les dinou hores i vint-i-cinc 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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