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

03 / 2018
Ordinària
27 de setembre de 2018
21:00 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa

Assistents i quòrum:
Sr. Jordi Serés i Aguilar (PDeCAT - Demòcrates), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Òscar Abascal i Abascal (PDeCAT - Demòcrates), 1r Tinent d’Alcalde.
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.
Sra. Isabel Pérez i López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora.
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.
No hi assisteix:
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.
Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), 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.
DECLARACIÓ D'URGÈNCIA.- Seguidament, en virtut del que es disposa en l'article
103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i
article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a proposta de
l'Alcalde, l’Ajuntament Ple per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que
legalment el componen , i per tant amb el quòrum establert per l'article 47 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, acorda declarar
d'urgència l’assumpte següent:
- ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA
DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC.- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DAVANT DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CONTRA LA DESESTIMACIÓ
PRESSUMPTA DEL REQUERIMENT PRÈVI FORMALITZAT EN DATA
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27.02.2018, PER PART DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
que seran inclosos com a punts números 7/3 i 8/3, abans de l’apartat de resolucions, precs,
preguntes i mocions.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts
següents:
Ordre del dia:
1/3- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
2/2018, 28.06.2018.
2/3- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL RDL
635/2014.
3/3- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET
175/2018, DE 04.09.2018, DE
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DEL 2019.
4/3- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2018.
5/3- APLICACIO DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2018.
6/3- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES. Resolució al·legació i aprovació definitiva.
7/3- ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC.
8/3- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DAVANT DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA, CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESSUMPTA DEL
REQUERIMENT PRÈVI FORMALITZAT EN DATA 27.02.2018, PER PART DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
9/3- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
1/3- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
2/2018, 28.06.2018.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta
sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per
unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen.
2/3- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL SEGON TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL
RDL 635/2014.Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims
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de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors,
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a
l’expedient, que és el següent:
2n
trimestre
de 2018

Període mig
de pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

19,70773506

20,89123154

154.206,48

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
9,731314659

Import
operacions
pendents de
pagament
18.293,40

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini
màxim de pagament previst en la normativa de morositat.
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
3/3- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 175/2018, DE 04.09.2018, DE
DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DEL 2019.Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 175/2018, de data 4 de setembre
de 2018, referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici
del 2019.
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 175 / 2018
1. ANTECEDENTS
1. El 1 de març de 2018 l’Alcalde President va aprovar el pla pressupostari a mig termini
per al període 2019-2021.
2. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals.
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2019
235.314
8.100
190.832
230.000
2.500
666.746
205.045
205.045

0
871.791
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DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2019
261.851
281.529
4.040
2.550
549.970
5.000
5.000
232.239
232.239
70.072
70.072
857.281

4. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
5. La intervenció ha emès:
INFORME FAVORABLE sense consideracions.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos
per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent informació:
•
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
•
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada
d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
•
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que
fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
•
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost
i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
•
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
RESOLC
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1.
Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el
següent detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2019
235.314
8.100
190.832
230.000
2.500
666.746
205.045
205.045

0
871.791
2019
261.851
281.529
4.040
2.550
549.970
5.000
5.000
232.239
232.239
70.072
70.072
857.281

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019:
a)
contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària.
b)
contemplen el compliment de la regla de la despesa.
c)
contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari.
d)
contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari.
e)
contemplen el compliment de l’objectiu del deute.
3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de
l’exercici actual són les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents

PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
2018
2018-2019
2019
230.700,00
2,00%
235.314
7.000,00
15,71%
8.100
227.691,34 -16,19%
190.832
222.396,92
3,42%
230.000
2.315,00
7,99%
2.500
690.103,26
-3,38%
666.746
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Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0,00
304.373,49
304.373,49
70.187,89
100.000,00
170.187,89
1.164.664,64

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2018
256.717
286.727
5.000
4.550

2018-2019
2,00%
-1,81%
-19,20%

552.994,20
552.026
0
552.026,28
0,00
54.644,16
54.644,16
1.159.664,64

-0,55%
-57,93%

Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

-32,63%
-32,63%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-25,15%

-57,93%
28,23%
28,23%
-26,51%

369.249,71

0
205.045
205.045
0
0
0
871.791
2019
261.851
281.529
4.040
2.550
5.000
549.970
232.239
0
232.239
0
70.072
70.072
852.281
35.784

258.705,98
359.954,41
337.324,57
22.629,84

-49,93%
-100,00%
696,45%

125.365
180.235
0
180.235

52,16%

-48,17%

27,03%

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.””
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
4/3- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2018.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 2018 o no hi ha
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits
mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions
vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2018, dins del
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2018, amb el detall següent:
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris
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C.O.

C.F.

C.E.

Descripció

1

454

61928

Vial Accés Sèquia Molinal
Suma
Total augment

1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F. C.E. Descripció
1
1

76122 Diput, Vial Accés Sèquia Molinal
87001 Romanent líquid de tresoreria
Suma
Total augment

Augment
Import / euros
15.011,42
15.011,42
15.011,42

Previsió
Final
15.011,42

Alta
Previsió
Resta
Import / euros Final
Partida
5.000,00
5.000,00
10.011,42 80.199,31 49.213,88
15.011,42
15.011,42

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.
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.
5/3- APLICACIO DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018.Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018, disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
A més a més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017
arribés o superés el 3,1% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25%
d’increment salarial. En data 6 de juliol l’INE ha certificat que el PIB ha arribat al 3,1%,
per tant, donat que es dona aquest requisit, el Govern de l’Estat ha aprovat l’increment
0,25% a les retribucions del personal al servei del sector públic.
A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial
per a, entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
la homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les
Administracions i la resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació
de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al
0,3%.
Atès que l’Ajuntament de Vilagrassa va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb
situació de superàvit.
Atès que l’apartat Onze de l’esmentat article 18 disposa que aquest precepte té caràcter
bàsic.
A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aplicar els increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de l’1,5% a les retribucions del
personal municipal des de l’1 de gener de 2018 i fins el 30 de juny de 2018; un altre
increment del 0,25% des de l’1 de juliol de 2018 i fins el desembre del 2018, i
l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial per a destinar-lo, entre d’altres
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mesures, a implantar plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la homologació
de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.
Segon.- Iniciar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de la Corporació de
l’exercici 2018.
Tercer.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés Aguilar, tan àmpliament com
escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat i execució dels presents acords.
6/3- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES. Resolució al·legació i aprovació
definitiva.Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 28.06.2018, va adoptar l’acord
següent:
“DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES. Plaça de l’1 d’octubre i Passatge de l’1
d’octubre.- ...
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de denominació del marge dret de la Plaça del
Filador i anomenar-lo Plaça de l’1 d’octubre, en el municipi de Vilagrassa.
Segon.- Aprovar inicialment la denominació de Passatge de l’1 d’octubre el tram que va
des del carrer de Ramon Perello a la Plaça de l’1 d’octubre, en el municipi de Vilagrassa.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a un termini d’informació pública, que no podrà ser
inferior a 20 dies, mitjançant edicte al BOP, al tauler d’anuncis municipal i al web
municipal (e-tauler), a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les
observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que, si
transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment,
aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en
forma expressa, seguint l’expedient els seus tràmits. Es notificarà personalment als veïns
i/o propietaris afectats.
Quart.- Aprovat definitivament, caldrà notificar-ho a les Administracions Públiques
interessades i a les Entitats, empreses i organismes que puguin resultar afectats:
Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística, Oficina de Correus de Tàrrega,
Registre de la Propietat de Tàrrega, Centre de Gestió Cadastral de Lleida i Consell
Comarcal de l’Urgell, així com als veïns i/o propietaris afectats, i altres entitats,
agrupacions locals o institucions interessades, si és el cas.
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 Aguilar, tan àmpliament com
escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat i execució dels presents acords.”
Atès que l’aprovació inicial va ésser publicada en la web municipal, en l’e-tauler, en els
taulers d’edictes i en el BOP núm. 130 de data 05.07.2018.”
Atès que durant el termini de 20 dies d’exposició pública s’ha presentat una al·legació:
- Sr. ***, RE núm. 545 de data 13.07.2018, adduint que la denominació 1 d’octubre pot
induir a confusió amb “El dia del Caudillo”, per la qual cosa es demana que la plaça i el
passatge es passi a denominar “1 d’octubre del 2017”.
Atès que, tot i que existeix una recomanació per part del servei Optimot, sobre la
denominació de vials públics amb la data de celebració del referèndum del dia 1
d’octubre de 2017, es constata certa controvèrsia entre lingüistes, sobre la idoneïtat de la
fórmula proposada per l’esmentat servei. Aquesta manca d’unanimitat es visualitza en
l’ús, en alguns casos de l’ordinal i, en altres, del cardinal a l’hora de fixar el nom
d’aquests vials.
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Consultades diverses fonts, i vistes algunes de les solucions emprades en altres municipis
i organismes públics, proposem com a idònia la forma «Primer d’Octubre», perquè
considerem que és més genuïna de la nostra llengua, atès que és l’emprada històricament
en tota la documentació pública i privada del país, des del segle XIV fins a l’últim terç del
segle XX.
Pel que fa a la concreció de l’any, en aquest cas per un esdeveniment de «2017», i per a
evitar la confusió amb fets succeïts en la mateixa data però en anualitats diferents, si bé
no és necessari, proposem d’afegir un peu que clarifiqui els fets de referència.
Per tot plegat, proposem la inscripció següent:
Plaça i passatge del

Primer d’Octubre
En record dels fets esdevinguts a Catalunya
el dia 1 d’octubre de 2017

A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. ***, RE núm. 545 de data
13.07.2018, en el sentit d’evitar qualsevol tipus de confusió de la denominació de les vies
públiques, amb altres commemoracions.
Segon.- Modificar la denominació “1 d’octubre”, per la denominació “Primer d’Octubre”,
d’acord amb l’argumentació exposada en els antecedents, tot afegint en el peu de la placa:
“En record dels fets esdevinguts a Catalunya el dia 1 d’octubre de 2017.
Tercer.- Aprovar definitivament el canvi de denominació del marge dret de la Plaça del
Filador i anomenar-lo Plaça del “Primer d’Octubre”, en el municipi de Vilagrassa.
Quart.- Aprovar definitivament la denominació de Passatge del “Primer d’Octubre” el
tram que va des del carrer de Ramon Perello a la Plaça del “Primer d‘Octubre”, en el
municipi de Vilagrassa.
Cinquè.- Publicar l’aprovació definitiva en el BOP, en el tauler d’anuncis municipal i a la
web municipal (e-tauler), amb l’oferiment dels recursos escaients al cas.
Sisè.- Notificar-ho a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses
i organismes que puguin resultar afectats: Delegació Provincial de l’Institut Nacional
d’Estadística, Oficina de Correus de Tàrrega, Registre de la Propietat de Tàrrega, Centre
de Gestió Cadastral de Lleida i Consell Comarcal de l’Urgell, així com als veïns i/o
propietaris afectats, i altres entitats, agrupacions locals o institucions interessades, si és el
cas.
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Sisè.- Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar:
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, tal
com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
- Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Setè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés Aguilar, tan àmpliament com
escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat i execució dels presents acords.
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7/3- ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA
DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC.El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de
recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els
sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través
de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de
servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en
l'article 7 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 l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del
Règim Local i en l'article 9.1 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.
A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que
aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de
Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de
recaptació dels ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el
contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord:
- Ordenança núm. 21 – Control i tinença d’animals de Vilagrassa, el cobrament de les
multes i sancions.
Segon.- CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o
Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes
actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les
següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i
executiva.
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
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l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries
per a la seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades
per un òrgan de la Diputació de Lleida.
Tercer.- OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a
guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en
voluntària, entre les quals es poden detallar les següents:
a)
Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o
d’ingrés directe.
b)
Aprovació del calendari de cobrança.
c)
Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació
individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
d)
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e)
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f)
Dictar la providència de constrenyiment.
g)
Confeccionar el plec de càrrecs.
Quart.- CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària
i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar
objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació
tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària
prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida
percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è
Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de
23 de gener de 2015) en els termes següents:
•
7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
•
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
•
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
•
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.
Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la via
executiva de constrenyiment.Grups
Tipus %
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva
3’5
de taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no
tenen delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del
TRLRHL.
2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no
2’5
son les dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la
recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
dret públic.
3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de
2
les taxes dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la
recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
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dret públic.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per
la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior,
deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al
85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de
cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de
data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal
que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que
cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació
de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria
sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o
a altres agents que intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte
del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la
següent documentació:
a) Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el
disseny del Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró,
així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació
vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de
cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions
d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials,
execucions subsidiàries i altres supòsits.
Cinquè.- ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a
partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí
Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que
cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'
altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol
dels períodes de pròrroga.
Sisè.- El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la
seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.
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Setè.- Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
Vuitè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés Aguilar, tan àmpliament com
escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat i execució dels presents acords.
8/3- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, DAVANT DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CONTRA LA DESESTIMACIÓ
PRESUMPTA DEL REQUERIMENT PREVI FORMALITZAT EN DATA
27.02.2018, PER PART DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
Atès que en data 27 de febrer de 2018, es va trametre via EACAT al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, (Registre d’entrada 9033/9111/2018) la
reclamació prèvia en relació al finançament de la llar d’infants municipal, per un import
total de 64.175,00 euros, més el interessos legals que corresponguin.
Atès que malgrat el temps transcorregut no s’ha rebut cap tipus de resolució per part del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, entenent-se la desestimació
presumpta del requeriment previ formalitzat en data 27.02.2018.
Atès que l’Ajuntament té l’obligació legal d’exercir les accions pertinents en defensa dels
seus drets, d’acord amb l’article 229 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per la qual cosa resulta procedent exercitar l’acció d’interposició de recurs contenciós
administratiu, essent la competència del Ple municipal per a l’adopció del corresponen
acord.
Atès que cal, així mateix, designar al lletrat que ha d’assumir la defensa i representació
processal de l’Ajuntament, en el termes previstos en la Llei orgànica del poder judicial.
Vist l’informe de secretaria de data 20 de setembre de 2018 per a la defensa dels béns i
drets de l’Ajuntament de Vilagrassa.
Vist el que s’estableix a l’article 46.6 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
règim local i a l’article 52.2.k) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a proposta de l’Alcalde
President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per
unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, contra la desestimació presumpta
del requeriment previ formalitzat en data 27.02.2018, per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació al finançament de la llar
d’infants municipal.
Segon.- Designar per a la representació processal i defensa de l’Ajuntament de
Vilagrassa, al despatx d’advocats RODRÍGUEZ ADVOCATS, i la seva representació als
procuradors dels Tribunals que aquell despatx designi d’entre els que tenen poders per a
plets atorgats per l’Ajuntament.
9/3- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.Mocions.- No se’n presenta cap.
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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 28 de juny de 2018, fins a la data d’avui, del
núm. 141 al 182 del 2018, els quals es troben a disposició dels membres del Consistori a
Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
Precs i preguntes.Precs:
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix.
Preguntes:
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del
mateix.
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i quaranta 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 acctal. que en dono fe.
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