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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE 
MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    11 / 2020 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   23 de desembre de 2020 
Horari:  18:30 hores 
Lloc:   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: 
 
1/11- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 10/2020, 
18.12.2020. 
2/11- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2021. Resolució al·legacions.- 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 10/2020, 
18.12.2020.-  
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. 
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La Sra. Auró demana una rectificació en l’acta de la sessió anterior referent a una intervenció en el 
punt de l’aprovació del projecte dels vestidors i del bar, per tal que s’entengui millor. 
L’Alcalde, el Sr. Serés, manifesta que a l’acta es fa constar succintament les intervencions realitzades i 
de forma resumida 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova 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. 
 
2/11- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2021. Resolució al·legacions.- 
Atès que per acord plenari de data 04.11.2020 es va aprovar provisionalment per a l’exercici 
econòmic del 2021, la modificació de les Ordenances Fiscals, següents: 
− Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.  
Article 5. bonificacions i article 8. Tipus impositiu i quota. 
− Ordenança fiscal núm. 10, taxa per expedició de documents administratius. 
Article 7. Tarifa. 
− Ordenança fiscal núm. 13, taxa de clavegueram. 
Article 5. Quota tributària. 
− Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
Articles 1. Fonament i naturalesa, 2. Fet imposable i 6 Quota tributària. 
− Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la recollida i gestió dels residus de la construcció. 
Article 6. Determinació dels costos i garanties. 
− Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
Articles 2. Fet imposable i 6. Quota tributària. 
− Ordenança fiscal núm. 30, taxa per prestació del servei de llar d’infants municipal. 
Article 6. Quota tributària 
 Atès que es va sotmetre a informació pública i es va concedir audiència als interessats, mitjançant 
edicte publicat en el BOP núm. 215, de data 06.11.2020, en la web municipal i en el tauler 
d’edictes. 
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’ha presentat una 
al·legació, corresponent a la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida (RE 649 – 10.12.2020) on 
consten sis reivindicacions a l’acord provisional de modificació de les Ordenances Fiscals que han de 
regir per al proper exercici 2021.  
Atès que examinada l’al·legació, per secretaria intervenció en data 23.12.2020, s’ha redactat 
l’informe preceptiu i no vinculant, amb proposta de resolució, que copiat literalment diu el següent: 
 
“”INFORME EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA A LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2021 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS. 
Jordi Martí Gasull, Secretari interventor ac. de l’Ajuntament de Vilagrassa, en virtut d’allò establert en 
els articles 173 del ROF i RJEL, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i 3 i 4 del RD 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 
amb Habilitació de Caràcter Nacional, s’emet l’informe preceptiu i no vinculant, següent: 

INFORME 
Normativa reguladora: articles 15, 16, 17, 18, 60 a 77, i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Identificació:   Expedient Ordenances Fiscals 2021  
Òrgan que el sol·licita: Alcaldia 
Caràcter:   Preceptiu 

1. Antecedents: 
La modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2021 va ser aprovat inicialment en el ple celebrat 
el dia 4 de novembre de 2020 i exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, compresos del 9 de 
novembre al 22 de desembre, ambdós inclosos, mitjançant edicte publicat en el BOP de Lleida núm. 
215 del 6 de novembre de 2020, en el tauler d’anuncis i en la web municipal. 
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De conformitat amb la certificació emesa a l’efecte per aquesta Secretaria Municipal, durant el termini 
d’exposició pública, s’ha formulat l’escrit d’al·legacions (reivindicacions / reclamacions) per part del 
Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació de la Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 
649 – 10.12.2020), on consten sis reivindicacions a l’acord provisional de modificació de les 
Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2021.  

2. Fonaments jurídics: 
- La tramitació i aprovació de la modificació de les ordenances fiscals s’ha de fer de conformitat amb 
els articles 15, 16, 17, 18, 19 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 

3. Legitimació activa i causes de reclamació: 
Abans d’entrar a analitzar el contingut de les reclamacions o al·legacions cal tenir present el següent.  
En primer lloc que l’article 18 del TRLH limita la legitimació per a presentar reclamacions a l’aprovació 
provisional de les ordenances fiscals als que tinguin un interès directe o resultin afectats per dits 
acords, els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i altres entitats legalment constituïdes per 
vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són 
propis. 
Per tant, el Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació de la Federació provincial d’hostaleria de 
Lleida, estaria legitimat per presentar reclamacions d’acord amb la lletra b) de dit article 18. 

4. Consideracions jurídiques: 
D’acord amb el que estableix l’article 17.1 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 interessats poden presentar 
reclamacions a les modificacions de les ordenances fiscals aprovades provisionalment, en allò que fa 
referència a la modificació en qüestió que es correspon amb l’expedient que es sotmet a informació 
pública. Per la qual cosa, no comprèn aspectes inclosos en les ordenances fiscals que no són objecte 
de modificació, atès que ja es troben aprovats per resolucions administratives fermes i consentides. 
Per altra banda, cal esmentar que tampoc és admissible el recurs contenciós administratiu contra 
aspectes no inclosos en l’expedient de modificació atès que, tal i com preveu l’article 28 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, són actes consentits 
en no haver estat recorreguts dins del termini i en la forma establerta. Tal i com preveu l’article 116 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
una causa d’inadmissió de la interposició d’un recurs és, entre d’altres, de tractar-se d’un acte no 
susceptible de recurs.  
Que, tal i com estableix l’article 16.1 de Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2021 preveia la modificació de les 
següents ordenances: 

− Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.  
Article 5. bonificacions i article 8. Tipus impositiu i quota. 

− Ordenança fiscal núm. 10, taxa per expedició de documents administratius. 
Article 7. Tarifa. 

− Ordenança fiscal núm. 13, taxa de clavegueram. 
Article 5. Quota tributària. 

− Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
Articles 1. Fonament i naturalesa, 2. Fet imposable i 6 Quota tributària. 

− Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la recollida i gestió dels residus de la construcció. 
Article 6. Determinació dels costos i garanties. 

− Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
Articles 2. Fet imposable i 6. Quota tributària. 

− Ordenança fiscal núm. 30, taxa per prestació del servei de llar d’infants municipal. 
Article 6. Quota tributària 

Que és només el text de modificació dels articles de les ordenances abans esmentades les que s’han 
exposat al públic a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  
Atès que l’al·legació presentada fa referència a reivindicacions a les ordenances fiscals següents: 
1a. Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
2a. Ordenança fiscal núm. 22, Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies 
d’ús públic local. (taules i cadires). 
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3a. Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments hotelers i d’activitats 
recreatives musicals i de restauració.  
4a. Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
5a. Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
6a. Establiment de mecanisme automàtic de devolució immediata dels imports degudament cobrats 
durant l’exercici 2020 de la Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments 
hotelers i d’activitats recreatives musicals i de restauració i de la taxa d’escombraries. 
A la vista de l’indicat en els apartats anteriors, d’acord amb l’article 19.1 del TR LHL que estableix que 
“les ordenances fiscals de les entitats locals a que es refereix l’article 17.3 d’aquesta llei regiran 
durant el termini determinat o indefinit, previst en elles, sense que contra aquestes hi càpiga cap altre 
recurs que el contenciós administratiu que es podrà interposar, a partir de la seva publicació en el 
butlletí oficial de la província, o, en el seu cas, de la comunitat autònoma uniprovincial, en la forma i 
terminis que estableixen les normes reguladores de dita jurisdicció.”. 
És per tant, durant el període d’exposició pública dels acords provisionals adoptats vers les 
modificacions de les concretes ordenances fiscals que els interessats podran presentar les 
reclamacions que estimin oportunes, les quals han de ser resoltes de forma expressa, adoptant-se 
l’acord definitiu que procedeixi i aprovant-se la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o 
les modificacions a que es refereixi l’acord provisional. 
Les al·legacions o reclamacions només es poden presentar sobre les ordenances que estan en 
exposició al públic, atès que les que no són objecte de modificació i conseqüentment d’exposició 
pública són normes o disposicions vigents no susceptibles d’impugnació directa o en el seu cas de 
presentació d’al·legacions, sens perjudici de la seva impugnació indirecta dels actes d’aplicació, 
gestió i liquidació.  
En conseqüència, en relació a les al·legacions presentades pel Sr. Ramon Solsona Vila, no es poden 
considerar com al·legacions i s’haurien d’inadmetre, atenent que no s’ha modificat en l’acord 
d’aprovació provisional cap article de les mateixes i s’adrecen a aspectes d’ordenances que no han 
estat objecte de modificació, les reivindicacions presentades següents: 
2a. Ordenança fiscal núm. 22, Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies 
d’ús públic local. (taules i cadires). 
3a. Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments hotelers i d’activitats 
recreatives musicals i de restauració.  
6a. Establiment de mecanisme automàtic de devolució immediata dels imports indegudament cobrats 
durant l’exercici 2020 de la Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments 
hotelers i d’activitats recreatives musicals i de restauració i de la taxa d’escombraries. 
Per tant, només poden ser considerades com al·legacions a l’expedient de modificació de les 
ordenances per al proper exercici, les al·legacions o reivindicacions següents: 
1a. Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
4a. Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
5a. Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
Al·legació 1a Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
Se sol·licita una bonificació per l’exercici del 2021 del 95% de la quota íntegra de l’IBI a les activitats 
de restauració, col·lectivitats, allotjament turístic i recreatives musicals (oci nocturn) de Vilagrassa, 
essent declarades d’especial interès o utilitat municipal, per circumstàncies socials i de foment de 
l’ocupació, de conformitat amb l’article 74.2 quàter del TR LHL. 
Val a dir, que l’impost de béns immobles, constitueix el pilar fonamental dels recursos municipals, 
encara més, quan no està resolt el finançament de les entitats locals, és sens dubte més important en 
un moment de crisis com aquest, en el que la recaptació procedent d’altres figures vinculades a 
l’activitat immobiliària (l’ICIO o l’IIVTN, principalment) ha caigut estrepitosament i en el que les 
transferències intergovernamentals es redueixen i posposen, amb el que aprovar més beneficis 
fiscals, dels que ja estan vigents, pot posar en perill la suficiència financera de la hisenda municipal.   
Pel que fa a les circumstàncies socials i de foment de l’ocupació, que addueixen per efectuar la 
declaració d’especial interès o utilitat municipal per part del Ple de l’Ajuntament, és evident que les 
circumstàncies socials és d’un abastat i amb un ventall mot ampli, difícilment excloent de qualsevol 
altra activitat empresarial o familiar del municipi. En relació a les circumstàncies de foment de 
l’ocupació, el “foment de l’ocupació” és un concepte jurídic indeterminat, per la qual cosa, correspon a 
la Corporació determinar si pot considerar el foment de l’ocupació com la creació de nous llocs de 
treball o bé, evitar pèrdues de llocs de treball en sectors determinats. El que implica clarament que no 
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té perquè coincidir el concepte de creació d’ocupació amb el de foment de l’ocupació, estan el primer 
inclòs en el segon, donat que la creació de llocs de treball és una mesura de foment de l’ocupació.  
Aquests tipus de bonificacions han d’atendre a caràcters objectius, sense que es pugui excloure a 
subjectes que puguin subsumir-se en el supòsit previst en les ordenances. 
En qualsevol cas, donat l’ampli marge d’autonomia de que disposa la Corporació municipal, podria 
restringir el foment de l’ocupació exclusivament a la creació de nous llocs de treball.  
En definitiva, és el Ple de l’Ajuntament, en virtut de la seva potestat normativa, el que haurà de 
determinar en primer lloc si aplica o no aquest tipus de bonificació en l’ordenança fiscal núm. 2, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, i en el cas que s’apliqui haurà de determinar i concretar 
el sentit dels conceptes denominats “circumstàncies socials i de foment de l’ocupació” en la 
bonificació de l’IBI. 
Al·legació 4a Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
Se sol·licita que s’ha de continuar aplicant el mínim de facturació de 6 m3 durant tot l’any 2021. 
L’Ajuntament de Vilagrassa, no ha fixat en cap moment aplicar un mínim de facturació equivalent a 6 
m3 pel consum d’aigua potable. En l’al·legació no es concreta a quin període pot correspondre 
aquest consum 
Aquesta reivindicació sembla que es refereixi a un altre municipi i no pas a l’Ordenança vigent en el 
municipi de Vilagrassa, o bé a algun altre tipus de concepte. 
De totes maneres, cal assenyalar que l’Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, 
gas i electricitat, vigent, estableix un mínim trimestral de 18 m3 i que les tarifes es troben congelades 
des de l’any 2015.  
També reflectir que en aquests darrers cinc anys s’ha efectuat inversions a la xarxa de 
subministrament d’aigua potable per un import superior a 300.000 euros sense cap tipus de 
repercussió a les tarifes de subministrament en concepte d’amortització. 
Fer esment que la modificació proposada de l’ordenança 24 no feia referència a les tarifes en 
general, sinó concretament als subministraments de les activitats ramaderes mitjançant el Canal 
d’Urgell, essent un possible motiu d’inadmissió.  
Per tant, es considera que aquesta al·legació s’hauria desestimar donat que és molt indeterminada, 
sense cap tipus de concreció i no es fonamenta en cap estudi econòmic de la taxa ni addueix cap 
fonament legal, així com, que no concreta amb exactitud a que es refereix quan diu “aplicant un 
mínim de facturació de 6 m3 durant tot l’any 2021”, doncs aquests 6 m3, es desconeix si fan 
referencia a una mensualitat o a un trimestre, o a algun altre tipus impositiu, així com tampoc 
assenyala a quins subjectes passius i per quina base legal. Tanmateix l’al·legació no fa referència als 
conceptes que es proposa modificar.  
Al·legació 5a Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 
Es demana la introducció d’una disposició transitòria que estableixi la suspensió temporal automàtica 
d’aquesta taxa, durant el termini de vigència de les mesures de salut pública, donat que les activitats 
de restauració i d’allotjament turístic, durant el tancament forçat no generen residus. També es 
demana una bonificació del 50% pels períodes que es permeti l’obertura de les activitats. 
Fer esment, que la modificació proposada de l’ordenança 14, feia referència a la concreció de la 
inclusió en l’article 1 del foment i naturalesa, el concepte de la gestió de les restes vegetals, així com 
de l’article 2 referent al fet imposable i a l’article 6 en relació a les quotes tributàries per aquest 
concepte de les parcel·les urbanes sense edificar, tanmateix una concreció de les quotes pel 
concepte d’habitatges. No feia referència a l’establiment de cap tipus de disposició transitòria. 
Tampoc es va aprovar la modificació de cap article referent a les bonificacions, donat que en aquesta 
taxa no ni figura cap. Tot plegat fa entendre que es podria considerar la seva inadmissió. 
Malgrat això, cal recordar que per a la supressió (suspensió) de les taxes municipals, cal procedir a la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora, de conformitat amb el procediment legal establert a 
l’efecte.  
El procediment es troba fixat als articles 15 a 19 del TR LHL i en aquest cas, la lletra c) de l’article 16 
fa referència a la data d’inici de la seva aplicació, que en el cas dels impostos i les taxes de 
venciment periòdic, quin període impositiu coincideix amb l’any natural, és l’1 de gener de cada any i 
la modificació de les ordenances haurà d’estar aprovada i publicada definitivament en el BOP com a 
màxim el 31 de desembre de l’any anterior. És nombrosa la jurisprudència que s’ha pronunciat en el 
sentit de que no pot atribuir-se efectes retroactius a una ordenança fiscal.  
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En relació a les bonificacions, cal afegir que no és possible aplicar una bonificació a una taxa, donat 
que no existeix cap norma que ho habiliti, ni tan sols durant l’estat d’alarma, per tant, l’establiment de 
bonificacions, reduccions i exempcions, resta subjecte a reserva de llei. 
L'article 9.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals -TRLRHL-, disposa que: 
"No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos 
en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals i que, no 
obstant això, també es poden reconèixer els beneficis fiscals que les entitats locals estableixin en 
seves ordenances fiscals en els supòsits expressament previstos per la llei.” 
En aquest mateix sentit, la Sentència de TS de 14 de novembre de 2012, ve a admetre els 
plantejaments de la Sala d'instància que considera que la Corporació municipal no té facultats per a 
establir exempcions i bonificacions tributàries basant-se en el principi de reserva de llei, i que el 
simple fet d'empadronar-se en un municipi determinat no pot constituir objecte de cap subvenció, de 
manera que més aviat cal qualificar-lo com d'una exempció o bonificació encoberta 
La jurisprudència, a l'hora d'interpretar la reserva de llei en les entitats locals en l'àmbit del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -
TRLRHL-, manifesta, entre d'altres, en Sentència del TSJ Castella la Manxa de 18 de març de 2002, 
el següent: 
“Régimen legal anteriormente descrito que se completa con lo dispuesto en los arts. 9.1 de la LHL, 18 
de la Ley de Tasas y Precios Públicos, y 10.b) de la Ley General Tributaria, interpretados en la forma 
en que lo ha venido haciendo la Jurisprudencia (…), en el sentido de que no se pueden establecer ni 
reconocer otros beneficios fiscales ni bonificaciones tributarias en los tributos locales, que los 
expresamente previstos en las normas con rango de ley o derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. Ciertamente (segundo párrafo del art. 9.1) dispone la LHL que no obstante, también 
podrán reconocerse los beneficios fiscales que las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas 
fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley, pero tendrá que darse este específico 
supuesto, que una norma con rango de ley prevea de forma concreta la aplicación de tales 
beneficios.” 
En conseqüència, resulta del tot necessari que els beneficis fiscals estiguin previstos en una norma 
amb rang de llei, de manera que les Ordenances fiscals, que tenen naturalesa reglamentària, només 
poden regular l'aplicació del benefici fiscal prèviament establert en la Llei, sense que aquelles puguin 
crear beneficis o establir requisits que no estiguin previstos a la norma. 
Solament en el cas que no es presti el servei públic, és quan es dona la possibilitat de procedir a la 
devolució de l’import corresponent al període que no s’ha prestat. 
Com indica la Sentència de TS de 5 de febrer de 2010, quan no s’hagi arribat a prestar-se per causes 
no imputables al subjecte passiu, "ens trobem davant d'un cas de falta de meritació i exigibilitat de la 
taxa (...) que determina la devolució de l' import corresponent”. 
Fer esment que la recollida de residus a la Comarca de l’Urgell, la realitza el Consell Comarcal de 
l’Urgell a través de l’empresa de capital públic Urgell Net, SA, la qual ens ha liquidat la totalitat de les 
tarifes corresponents, durant l’exercici del 2020 i que ha prestat el servei durant tot l’exercici 
econòmic del 2020 sense cap mena d’interrupció. 
Per altra banda, l’Ajuntament de Vilagrassa, ha demanat al Consell Comarcal, l’estudi de la 
possibilitat d’algun tipus de retorn de les tarifes cobrades a l’Ajuntament durant l’exercici de 2020 pels 
establiments de restauració del municipi (2 establiments), donades les restriccions imposades amb 
motiu de la COVID-19. Fins el moment actual no s’ha rebut cap tipus de resposta per part del Consell 
Comarcal. 
Per tant, es considera que aquesta al·legació s’hauria desestimar d’acord amb l’indicat en els 
paràgrafs anteriors.   
A la vista del detallat en els diferents apartats del present informe, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Inadmetre a tràmit, basant-se en els motius que consten a la part expositiva d’aquest 
informe proposta, donat que es corresponen a aspectes que no són objecte de modificació 
provisional, les al·legacions formulades pel Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació de la 
Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020), següents: 
Al·legació 2a. Ordenança fiscal núm. 22, Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels 
terrenys i vies d’ús públic local. (taules i cadires). 
Al·legació 3a. Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments hotelers i 
d’activitats recreatives musicals i de restauració.  
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Al·legació 6a. Establiment de mecanisme automàtic de devolució immediata dels imports 
indegudament cobrats durant l’exercici 2020 de la Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars 
d’establiments hotelers i d’activitats recreatives musicals i de restauració i de la taxa d’escombraries. 
Segon.- Desestimar, pels motius que consten a la part expositiva de la proposta del present d’acord i 
que s’aprova a efectes de motivació, les al·legacions presentades pel Sr. Sr. Ramon Solsona Vila, en 
nom i representació de la Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020), 
següents: 
Al·legació 4a Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat, en la que 
se sol·licita que s’ha de continuar aplicant el mínim de facturació de 6 m3 durant tot l’any 2021. 
Al·legació 5a Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals, en la que es demana la introducció d’una disposició transitòria que estableixi la suspensió 
temporal automàtica d’aquesta taxa, durant el termini de vigència de les mesures de salut pública, 
donat que les activitats de restauració i d’allotjament turístic, durant el tancament forçat no generen 
residus. També es demana una bonificació del 50% pels períodes que es permeti l’obertura de les 
activitats. 
Tercer.- “Estimar, Estimar parcialment o Desestimar, (en virtut de la potestat normativa de 
l’Ajuntament Ple), l’ Al·legació 1a presentada pel Sr. Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació 
de la Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020) referent a l’Ordenança fiscal 
núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en la que se sol·licita una bonificació per 
l’exercici del 2021 del 95% de la quota íntegra de l’IBI a les activitats de restauració, col·lectivitats, 
allotjament turístic i recreatives musicals (oci nocturn) de Vilagrassa, essent declarades d’especial 
interès o utilitat municipal, per circumstàncies socials i de foment de l’ocupació, de conformitat amb 
l’article 74.2 quàter del TR LHL”. 
Quart.- Aprovar definitivament l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021, 
segons el text que consta com a annex al present informe proposta.  
Cinquè.- Sol·licitar, atenent a la demanda de la Federació provincial d’Hosteleria de Lleida, al Consell 
Comarcal de l’Urgell, com accionista majoritari de la societat mercantil URGELL NET, SA, que 
gestiona la recollida de residus de la Comarca, que es serveixi aprovar un retorn de les liquidacions 
corresponents a l’exercici del 2020 dels establiments de restauració i hoteleria del municipi de 
Vilagrassa, tota vegada que no s’ha realitzat el tractament de residus amb motiu del tancament de 
dits establiments.  
Sisè.- Notificar els presents acords a la Federació provincial d’Hosteleria de Lleida, oferint-los-hi els 
recursos escaients al cas.  
Setè.- Publicar els presents acords i el text íntegre de les Ordenances en el Butlletí Oficial de la 
Província i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
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, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
No obstant i això, l’Ajuntament Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi pertinent.  
Vilagrassa, 23 de desembre de 2020.”” 
 
Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per 
part del Ple, amb resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i 
entrada en vigor posteriors de dites Ordenances.  
A proposta del Regidor de Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria 
absoluta, per quatre vots a favor dels regidors/es del grup de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i dos abstencions 
de les regidores del grup de (FP-AM) Sres. Auró i Cabrerizo, acorda: 
 
Primer.- Inadmetre a tràmit, basant-se en els motius que consten a la part expositiva de l’informe 
proposta de secretaria, donat que es corresponen a aspectes que no són objecte de modificació 
provisional, les al·legacions formulades pel Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació de la 
Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020), següents: 
Al·legació 2a. Ordenança fiscal núm. 22, Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels 
terrenys i vies d’ús públic local. (taules i cadires). 
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Al·legació 3a. Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars d’establiments hotelers i d’activitats 
recreatives musicals i de restauració.  
Al·legació 6a. Establiment de mecanisme automàtic de devolució immediata dels imports 
indegudament cobrats durant l’exercici 2020 de la Taxa per reserva d’estacionament prohibit a titulars 
d’establiments hotelers i d’activitats recreatives musicals i de restauració i de la taxa d’escombraries. 
Segon.- Desestimar, pels motius que consten a la part expositiva de l’informe proposta del present 
d’acord i que s’aprova a efectes de motivació, les al·legacions presentades pel Sr. Sr. Ramon Solsona 
Vila, en nom i representació de la Federació provincial d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020), 
següents: 
Al·legació 4a Ordenança fiscal núm. 24, taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat, en la que 
se sol·licita que s’ha de continuar aplicant el mínim de facturació de 6 m3 durant tot l’any 2021. 
Al·legació 5a Ordenança fiscal núm. 14, taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals, en la que es demana la introducció d’una disposició transitòria que estableixi la suspensió 
temporal automàtica d’aquesta taxa, durant el termini de vigència de les mesures de salut pública, 
donat que les activitats de restauració i d’allotjament turístic, durant el tancament forçat no generen 
residus. També es demana una bonificació del 50% pels períodes que es permeti l’obertura de les 
activitats. 
Tercer.- Desestimar, en virtut de la potestat normativa de l’Ajuntament Ple, l’ Al·legació 1a 
presentada pel Sr. Sr. Ramon Solsona Vila, en nom i representació de la Federació provincial 
d’hostaleria de Lleida, (RE 649 – 10.12.2020) referent a l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de 
l’Impost sobre béns immobles, en la que se sol·licita una bonificació per l’exercici del 2021 del 95% 
de la quota íntegra de l’IBI a les activitats de restauració, col·lectivitats, allotjament turístic i 
recreatives musicals (oci nocturn) de Vilagrassa, essent declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, per circumstàncies socials i de foment de l’ocupació, de conformitat amb l’article 74.2 
quàter del TR LHL. 
Quart.- Aprovar definitivament l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021 
i següents, segons el text que consta tot seguit: 
 
  Ordenança municipal número 2 
  Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
 
Article 5. Bonificacions 

1. Bonificació per immobles amb instal·lació d’energia solar, art. 74.5 TRLHL 
Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o 
en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al 
bé immoble d’acord amb els següents percentatges: 

2. Béns immobles de naturalesa rústica o urbana amb construccions d’altres 
tipologies 

10 % 

Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 
- Els béns immobles del punt número 1 anterior hauran de justificar que estan destinats a 

habitatge. 
- Els béns immobles del punt número 2 anterior hauran de justificar quin tipus de construcció 

i activitat amb llicència vigent recull el bé immoble. 
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la 

corresponent homologació per l’Administració competent. 
Article 8. Tipus impositiu i quota 

3. S’aplicarà un recàrrec del 50 % de la quota líquida de l’impost respecte dels immobles d’ús 
residencial titularitat de persones físiques i/o jurídiques que tinguin la declaració d’immobles 
desocupats amb caràcter permanent. 
La quota líquida sobre la qual recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de l'impost sobre 
béns immobles de l'any en què es meriti el recàrrec, d’acord amb els següents condicionants: 
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a) El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la quota 
líquida del qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present ordenança. 

b) Constitueix el pressupost de fet del  recàrrec la titularitat dels immobles d'ús residencial 
desocupats amb caràcter permanent. 

c) Es considera immoble d'ús residencial desocupat el que compleixi els requisits previstos en 
les Lleis 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge de Catalunya i 14/2015, de 21 de 
juliol, de l'impost sobre habitatges buits. 
- El còmput del termini de dos anys de desocupació s'iniciarà a partir de la data en què 

l'habitatge estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu ús a un 
tercer, i no existeixi  cap causa que justifiqui la desocupació. 

- En el cas d'habitatges de nova construcció, s'entén que existeix disponibilitat per a que 
l'habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final 
d'obra.  

- El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un 
període de, com a mínim, sis mesos continuats. La interrupció implicarà l’inici 
novament del còmput de dos anys. 

d) Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge: 
d.1. El trasllat fora d'ella per raons laborals. 
d.2. El canvi de domicili a causa d'una situació de dependència. 
d.3. L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població. 
d.4. Que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució. 
d.5. Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 i 
d'acord amb el que disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015. 
d.6. Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o 
facin inviable destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar el 
finançament des d'abans d'aprovar la present ordenança. En cap cas, el subjecte passiu del 
recàrrec i el creditor hipotecari poden formar part del mateix grup empresarial. 
d.7. Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat. 
d.8. Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació, 
dins dels últims cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-cinc anys i contingui 
habitatges ocupats que facin inviable tècnicament l'inici de les obres de rehabilitació. 
d.9. Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars. 
d.10. Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3 
anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de testament fos 
necessari tramitar una declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys. 

e) Els habitatges que reuneixin les característiques exposades hauran de ser donats d'alta en el 
registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte 
gestioni l'ajuntament. Igualment, hauran d’inscriure les variacions que afectin aquesta 
qualificació de l'immoble o que puguin determinar la seva baixa en el registre. 
L'alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament a 
partir de la informació que obtingui en l'exercici de les seves competències. 

f) El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi estat 
declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre municipal 
d'immobles desocupats amb caràcter permanent. 

g) La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest 
recàrrec, seran competència exclusiva de l'ajuntament. Si la gestió de l'impost sobre béns 
immobles ha estat delegada a la Diputació de Lleida, la liquidació del recàrrec que aquí es 
regula. Correspondrà efectuar-la per l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals 
de la Diputació de Lleida. 
A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent per a poder emetre les corresponents liquidacions. 

h) D'acord el que estableix  la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació 
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pertinents a favor de l'ajuntament seran els que reglamentàriament s'estableixin en el 
desenvolupament de dita Disposició. 

 
 Ordenança municipal número 10 
 Taxa per expedició de documents administratius 
 

Article 7è. Tarifa 

La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
Epígraf 2n. Documents relatius a serveis d’urbanisme 
6.   Tramitació i gestió cadastral, modelatge  900 20,00 € 

 
 Ordenança municipal número 13 
 Taxa de clavegueram 
 
Article 5è. Quota tributària 

a) A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
5. Tarifa trimestral de prestació del servei de clavegueram fins al mínim facturable  
    5.1. Tarifa de clavegueram per m3 fins al mínim facturable (18 m3) 0,34 € 
    5.2. Quota mínima exigible d’acord amb el mínim facturable (18 m3) 6,12 € 
6. Tarifa trimestral de prestació del servei de clavegueram a partir del mínim 
facturable 

0,22 € 

 
 Ordenança municipal número 14 
 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa als articles del 15 al 19, del 20 al 27 i el 
57 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, així com la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls 
contaminats, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals i de restes vegetals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa la legislació anterior. 
Article 2n. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa els següents supòsits: 
a) La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i 

residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn 
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. Així com pàrquings 
privats o comunitaris, locals o magatzems sense activitat, locals buits i habitatges 
inhabitables sense serveis ni instal·lacions. 
A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i 
les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o 
d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes 
d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos 
o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials 
higièniques, profilàctiques o de seguretat. 

b) La recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar. 
Article 6è. Quota tributària. 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 Concepte Import 
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1.a Habitatges particulars (unifamiliars o per pis unifamiliar)  112,78 €  

1.b 
Habitatges inhabitables amb instal·lacions d’aigua - clavegueram i/o 
electricitat però sense el servei donat d’alta, per cada habitatge (unifamiliars 
o per pis unifamiliar) 

37,60 € 

1.c 
Habitatges inhabitables sense instal·lacions d’aigua – clavegueram i 
electricitat, per cada habitatge (unifamiliars o per pis unifamiliar) 

10,00 € 

6.a Locals o magatzems sense activitat amb servei d’aigua o llum  90,00 €  

9.a 
Parcel·les en sòl urbà (solars) sense edificacions amb una superfície fins a 
500 m2 

15,00 € 

9.b 
Parcel·les en sòl urbà (solars) sense edificacions amb una superfície entre 
501 m2 i 1000 m2 

30,00 € 

9.c 
Parcel·les en sòl urbà (solars) sense edificacions amb una superfície superior 
a 1000 m2 

50,00 € 

10 Hípiques en sòl rústic 37,60 € 
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any. 
4. Aquest punt es deixa sense efecte. 

 
 Ordenança municipal número 18 
 Reguladora de la recollida i gestió dels residus de la construcció 
 
Article 6è. Determinació dels costos i garanties. 

6.1.  L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada 
d’acord amb l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció, en les quanties següents: 
a) Per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos 

en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.  
6.2.  La fiança serà constituïda pel sol·licitant d’acord amb els següents supòsits: 

a) Les llicències d’obres constituiran la fiança de runes a favor d’un gestor de residus 
autoritzat d’acord amb el procediment que tingui establert a aquest efecte. Amb caràcter 
general caldrà efectuar una valoració del volum previsible de generació de terres i runes, el 
qual quedarà també incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència 
d’obres d’enderrocament, de nova construcció, i/o d’excavació i, en cas que es demostri la 
dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la 
base dels percentatges esmentats a l’apartat anterior. 
El Consell Comarcal de l’Urgell ofereix aquesta gestió al nostre àmbit territorial a través 
del gestor autoritzat Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. Caldrà seguir 
el procediment aprovat per aquest ens aportant la documentació que requereixi per tal 
d’obtenir el document d’acceptació que caldrà adjuntar a la petició de llicència urbanística 
que es presenti a aquest Ajuntament, tal i com estableix la disposició final primera del RD 
210/2018, de 6 d’abril (PRECAT20). 
Els articles següents de la present ordenança relatius a la gestió de la fiança (com poden ser 
el retorn o execució), no seran d’aplicació en aquest supòsit de llicències d’obres ja que 
queden supeditats al procediment legalment establert pel gestor de residus autoritzat. 

b) Les obres en règim de comunicació es constituiran a favor de l’Ajuntament de Vilagrassa 
en el moment de la presentació de la comunicació urbanística d’obres d’acord amb la 
valoració del volum previsible de generació de terres i runes incorporat a la documentació 
tècnica de la comunicació d’obres corresponent i, en cas que es demostri la dificultat per a 
preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels 
percentatges esmentats a l’apartat anterior. 
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L’administració competent podrà requerir al sol·licitant, quan detecti algun defecte de la base 
de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del 
pressupost. 
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents: 
a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les seves 

sucursals o en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat oficialment, per 

una Caixa d’estalvis confederada, Caixa Postal d’estalvi o per Cooperatives de Crèdit 
qualificades. 

 
 Ordenança municipal número 24 
 Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat 
 
Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua, gas, 
electricitat i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i 
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats 
per l’Ajuntament o derivats del subministrament en alta subministrat per la Comunitat General de 
Regants dels Canals d’Urgell per a usos diferents al reg, en els termes especificats en les tarifes 
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 
Article 6è. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
TARIFA PRIMERA. Subministrament d’aigua. 

.....d)  Activitats ramaderes  -  derrama anual 
Totes les activitats ramaderes, amb la corresponent llicència d’activitat que 
obtinguin el subministrament d’aigua del Canal d’Urgell, hauran d’estar 
donades d’alta al registre de la Comunitat General de Regants dels Canals 
d’Urgell i se’ls repercutirà l’import anual de derrama derivat de la seva activitat 
d’acord amb l’equiparació dels caps de bestiar i el preu per hectàrea aprovat. 

A determinar 

segons la derrama 

anual 

 
TARIFA SEGONA. Connexions i baixes. 

    8. Drets de connexió, ampliació, modificació o baixes d’activitats ramaderes a la 
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell 

 

       a) Les activitats ramaderes que obtinguin el subministrament d’aigua del Canal 
d’Urgell hauran d’abonar les despeses derivades d’efectuar els preceptius tràmits 
d’alta, ampliació, modificació o baixa de l’activitat davant de la Comunitat 
General de Regants dels Canals d’Urgell amb la corresponent inclusió al registre 
d’activitats i usos diferents al reg pel municipi de Vilagrassa. 

A determinar 

segons els preus 

vigents a la 

Comunitat General 

de Regants dels 

Canals d’Urgell 

       b) En cas que les activitats ramaderes del supòsit 8.a que siguin susceptibles de 
bonificacions o compensacions dels tràmits detallats a l’apartat anterior, hauran 
d’efectuar els tràmits i gestions vinculats directament a la Comunitat General de 
Regants dels Canals d’Urgell d’acord amb les directrius que tinguin aprovades. 

A determinar 

segons els preus 

vigents a la 

Comunitat General 

de Regants dels 

Canals d’Urgell 
2. Per tal d’aplicar les tarifes especificades per casos de fuita d’aigua, el subjecte passiu haurà de 

sol·licitar-ho formalment acreditant la incidència ocorreguda així com el corresponent 
arranjament tècnic d’aquesta. El consum total afectat es meritarà entre el consum mitjà habitual 
de l’objecte tributari comptabilitzat al preu corresponent i l’excés de volum, el qual es 
considerarà com a fuita amb la taxa que sigui vigent a efectes de càlcul del rebut. 
Un mateix punt de subministrament no pot gaudir d’aquesta condició de fuita i la corresponent 
bonificació de manera reiterada i repetitiva en el temps. Per tant, a efecte d’evitar-ne un ús 
fraudulent, s’estableix un període mínim de dos anys entre petició de fuites. Tot i així, 
excepcionalment es podrà reduir aquest període en casos concrets que quedin degudament 
justificats i comptin amb un informe del tècnic municipal, prèvia revisió de la instal·lació, que 
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ho avalin. 
 
 Ordenança municipal número 30 
 Taxa per prestació del servei de llar d’infants municipal 
 
Article 6. Quota Tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
TARIFA DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
Concepte Import 
1.a. Inscripció - inicial tot el curs              36,05 €  
1.b. Inscripció - inici de curs a partir del mes de gener              25,00 €  
1.c. Inscripció - inici de curs a partir del mes de maig              12,00 €  
2.a. Material i activitats - inicial tot el curs              57,69 €  
2.b. Material i activitats - inici de curs a partir del mes de gener              38,00 €  
2.c. Material i activitats - inici de curs a partir del mes de maig              17,00 €  
6.a. Menjador, dies efectius d’utilització del servei, mensualitat (21 dies)           131,95 €  
6.b. Menjador, utilització esporàdica (per dia)                7,57 €  
7.a. Servei de berenar (21 dies), tarifa A              20,92 €  
7.b. Servei de berenar (21 dies), tarifa B              26,16 €  
7.c. Servei de berenar, utilització esporàdica (per dia)                1,57 €  

2. Característiques de l’aplicació de les tarifes: 
a) Els alumnes que hagin satisfet la matrícula a la Llar d’infants i un cop hagi començat el 

corresponent curs hauran d’abonar totes les mensualitats íntegres fins a final de curs, és a dir, 
de setembre (o el mes en què comencin) fins al juliol, tant si fan ús de la llar com si no. 

b) Les baixes voluntàries dels alumnes s’han de comunicar amb un mínim d’un mes d’antelació 
havent-se d’abonar la mensualitat complerta del mes en què l’alumne encara hagi assistit a la 
llar encara que hagi estat de manera parcial. En cap cas es retornaran els imports abonats per la 
matrícula i aquest fet comportarà perdre la plaça assignada a l’alumne. Així mateix, no 
s’acceptaran baixes voluntàries amb efectes a partir dels mesos de juny i juliol. 

c) Quedaran exempts d’aquestes circumstàncies els alumnes que es donin de baixa justificada 
amb certificat mèdic de l’infant que així ho acrediti o per motius de força major. 

 Cinquè.- Sol·licitar, atenent a la demanda de la Federació provincial d’Hosteleria de Lleida, al 
Consell Comarcal de l’Urgell, com accionista majoritari de la societat mercantil URGELL NET, SA, 
que gestiona la recollida de residus de la Comarca, que es serveixi aprovar un retorn de les liquidacions 
corresponents a l’exercici del 2020 dels establiments de restauració i hoteleria del municipi de 
Vilagrassa, tota vegada que no s’ha realitzat el tractament de residus amb motiu del tancament de dits 
establiments.  
Sisè.- Notificar els presents acords a la Federació provincial d’Hosteleria de Lleida, oferint-los-hi els 
recursos escaients al cas.  
Setè.- Publicar els presents acords i el text íntegre dels apartats dels articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de 
l’ajuntament, de les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província i inserir-los en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 
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, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
Intervencions: 
Finalitzada l’exposició de la proposta, pren la paraula el Sr. Alcalde, per indicar que aquestes 
al·legacions s’han presentat a diferents municipis, com per exemple a Mollerussa, Solsona o Lleida, els 
quals les han desestimat en termes semblants als de la proposta que es presenta. 
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La Sra. Auró, diu que  el seu grup creu que seria possible fer alguna cosa amb l’IBI, poden des de 
secretaria assenyalar algun tipus d’informació mes detallada per des de l’Ajuntament fer una ajuda, ja 
que aquest sector ho passa molt malament. En relació amb les taxes, estan d’acord de que no es pot fer 
res, així com tampoc bonificacions. Finalment pel que fa a les escombraries, diu que ho gestiona Urgell 
Net i que aquest cobra pel número d’habitants, o sigui no ho gestiona el Consell Comarcal, per tant la 
pregunta cal fer-la a Urgell Net, ja que el Consell Comarcal no passa cap factura a l’Ajuntament. 
L’Alcalde el Sr. Serés, manifesta que el Consell Comarcal és el soci majoritari d’Urgell Net i té la 
potestat de reconduir  el que consideri que ha de reconduir. 
Acaba dient que cal desestimar les al·legacions presentades, sense que això sigui una falta de 
sensibilitat envers aquest sector o com a qualsevol altre, doncs és un problema transversal, i que 
l’Ajuntament continuarà ajudant a aquest sector de l’hostaleria de Vilagrassa dins de les seves 
possibilitats, com ja s’ha fet, malgrat rebre crítiques injustificades, i continua dient que ho  han 
demostrat i ho continuaran demostrant.  
 
El Sr. Alcalde desitja bones festes i bon any.  
 
TANCAMENT 
I essent les dinou hores 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     El secretari interventor ac. 
Jordi Serés i Aguilar   Jordi Martí i Gasull 
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