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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE 
MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    04 / 2020 
Caràcter:  Extraordinària i telemàtica 
Data:   28 d’abril de 2020 
Horari:  18:00 hores 
Lloc:   Sessió telemàtica a traves de la plataforma del Consorci Localret: Servei de  
  videoconferència LOCALRETMEET. 
 
Assistents degudament acreditats: 
 
Sr. Jordi Serés Aguilar  (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde. 
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde. 
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora. 
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.  
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.  
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor ac. 
 
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: 
 
1/04- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA D’INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I  
DESENVOLUPAMENT SESSIÓ PLENÀRIA DE FORMA TELEMÀTICA. 
2/04- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 02/2020, 
14.02.2020. 
3/04- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 03/2020, 
13.03.2020. 
4/04- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT PÚBLICA LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA RAMON PERELLÓ DE VILAGRASSA. 
5/04- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI.  
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6/04- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL  PRIMER TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014. 
7/04- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2019, DECRET 36/2020 DE DATA 28.02.2020. 
8/04- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES: 
-  D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
DE VILAGRASSA, EXERCICI 2019. 
- INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2019. 
9/04- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2019-2021. 
10/04- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  31/2020, DE 19.02.2020, INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2020. 
11/04- INFORME ALCALDIA DECRET 37/2020 DE DATA 02.03.2020, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2021-2022-2023. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1/04- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA D’INSTRUCCIONS DE 
FUNCIONAMENT I  DESENVOLUPAMENT SESSIÓ PLENÀRIA DE FORMA 
TELEMÀTICA. 
Atès que en data 22 d’abril de 2020, l’Alcaldia ha dictat el Decret que copiat literalment diu el 
següent: 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM.  60 / 2020.-  
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I  DESENVOLUPAMENT SESSIÓ PLENÀRIA DE 
FORMA TELEMÀTICA. 
Atès que l'evolució de coronavirus COVID-19 ha creat una situació d'emergència sanitària sense 
precedents, que va portar al Govern estatal a decretar l'estat d'alarma per Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.  
Atès que aquesta situació d’estat d’alarma, i les mesures de limitació de la lliure circulació de les 
persones imposades, han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, dificultant la 
celebració de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial. 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica que, en la seva Disposició 
Addicional Tercera, disposa que: 

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar 
sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de 
greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les 
sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que se celebri a distància.  
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats 
poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant 
també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el 
contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la 
interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la 
sessió.  
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la 
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat 
en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.  
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per 
mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital. 

Atès que el Govern de l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 , 
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va aprovar una modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL), per 
facilitar a les entitats locals la possibilitat de convocar i celebrar sessions dels seus òrgans col·legiats i 
adoptar acords a distància per mitjans electrònics, tot afegint un nou apartat 3 a l’article 46, que 
disposa: 

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o 
Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la 
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios 
electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos 
en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter 
público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.  
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y 
votación de los acuerdos que se adopten”. 

Atès que la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, disposa que la convocatòria de les 
sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment 
que se celebri a distància i que, a aquests efectes l’estat d’alarma acordat pel Govern de l’Estat, 
justifica en si mateix la concurrència dels requisits per al funcionament electrònic dels òrgans 
col·legiats mentre duri aquesta situació.   
Atès els requisits que estableixen tant el Decret llei 7/2020 com l’apartat 3 de l’article 46 de la LBRL, 
i que d’acord amb aquests, als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de 
preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital., 
Atès que, mitjançant resolució d’aquesta Alcaldia núm. 58/2020 de data 17.04.2020, aquest 
ajuntament es va adherir al servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret 
ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, 
donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de 
març.  
Per tot això, aquesta presidència en ús de les atribucions que té conferides per la legislació vigent, 
l’article 53.1. 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 i l’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local,  
HE RESOLT: 
Primer.- APROVAR el desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació, amb caràcter excepcional i durant la vigència de l’estat d’alarma, de conformitat 
amb l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i la Disposició 
addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport pública i en 
matèria tributària i econòmica. 
Segon.- APROVAR les següents instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions 
plenàries que es celebrin telemàticament: 

- Requeriments de la disposició addicional tercera Decret llei 7/2020: 
-La convocatòria de les sessions motivarà la concurrència o manteniment de la situació que 
justifica excepcionalment que se celebri a distància.  
- En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part del plenari poden trobar-
se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els 
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut 
de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.  
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- Els mitjans electrònics emprats han d’assegurar que no es produeixin interferències externes, la 
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat 
en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.  
- Amb anterioritat a l’inici de la sessió, els membres del ple de la corporació hauran de tenir 
garantit el funcionament òptim del programari d’accés amb els corresponents equips. En aquest 
sentit, els membres hauran d’estar en disposició de connectar-se amb una antelació de 15 minuts a 
l’inici de la sessió.  

- Constitució de la sessió:  
El Ple es constituirà amb l'assistència telemàtica d'un terç del nombre legal dels seus membres, que 
en cap cas podrà ser inferior a trs,  entre els quals ha de ser-hi el president. Aquest quòrum 
s’haurà de mantenir durant tota la sessió.  
En tot cas, serà requisit necessari l'assistència telemàtica del secretari de la corporació o qui 
legalment el substitueixi per a la celebració de la sessió. També de la intervenció municipal quan 
sigui preceptiva la seva assistència.  

- Desenvolupament sessió: 
El secretari de la corporació prendrà nota dels assistents en cada moment del Ple als efectes del 
còmput dels quòrums oportuns. Durant la sessió i de manera continuada, haurà d’identificar 
visualment o acústicament, mitjançant vídeo o àudio, els assistents al ple.  
En el cas que algun regidor/a es desconnecti per dificultats tècniques en les comunicacions, es posarà 
en pausa la videoconferència, i es reprendrà la sessió en el moment que el secretari acrediti la 
presència de tots els/les assistents. 
La desconnexió de la presidència o de la secretaria, suposarà automàticament la suspensió del Ple, 
que es reprendrà un cop recuperi llur connexió. 
 El president obrirà i aixecarà les sessions i dirigirà les deliberacions, concedint els torns 
d'intervencions.  
Únicament es tractaran a les sessions els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevat que hi 
estiguin reunits tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot 
favorable de la majoria absoluta.  

- Votació: 
La votació es realitzarà de forma individual i en veu alta. El president del ple serà l’encarregat de 
formular la pregunta sobre el sentit del vot a cadascun dels regidors o regidores que, podran 
expressar-lo a favor, en contra o abstenció, considerant-se que hi ha abstenció quan iniciada la 
deliberació d’un punt  concret es desconnecta un regidor o regidora i no es torna a connectar 
abans de la votació –sempre que no sigui per causes alienes a aquest o aquesta.  
Durant la votació individual de cada regidor o regidora, el president de l’òrgan haurà de donar un 
temps prudencial per a què el secretari de l’òrgan pugui visualitzar o escoltar i anotar, un a un, el 
sentit del vot dels membres de la Corporació. Una vegada sumats els vots, el Secretari proclamarà el 
resultat i si s’ha adoptat o no l’acord.  

- Gravació de les sessions: 
Les sessions del ple podran ésser gravades. 

- Caràcter públic de la sessió plenària: 
Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions es preveurà la seva difusió per mitjà de 
qualsevol mecanisme audiovisual o digital. 
En concret, les sessions plenàries seran retransmeses en directe en el canal de YouTube al link 
següent: https://studio.youtube.com/channel/UClmhwtrLWm_neO0K2JEg2zA/livestreaming 
Tercer.- APROVAR les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació, 
en allò que resulti d’aplicació. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i 
de les comunicacions objecte del present expedient.”      
 
Votació: Sotmès a votació, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, acorda ratificar en tots els seus punts el Decret de 
l’Alcaldia núm.  60/2020, de data 20.04.2020. 
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2/04- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 02/2020, 
14.02.2020.-  
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per unanimitat dels sis 
membres presents, dels set que legalment el componen.  
 
3/04- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 03/2020, 
13.03.2020.-  
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per unanimitat dels sis 
membres presents, dels set que legalment el componen.  
 
4/04- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT PÚBLICA LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA RAMON PERELLÓ DE VILAGRASSA.- 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 61/2020, de data 22.04.2020, es va concedir la llicència 
municipal d’obres núm. 4/2020, que diu el següent: 
 
”Expedient núm.  04 / 2020 
Titular:   DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ (SSTT LLEIDA) DE LA  
   GENERALITAT DE CATALUNYA 
Per a la realització de les obres de NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE 4 UNITATS 
RAMON PERELLÓ – ZER GUICIVERVI, amb una superfície construïda de 632 m2 (amb porxos 
704 m2) i una superfície útil de 560 m2, situada en el carrer de Sebastià Sala, número 18, de 
Vilagrassa, a la parcel·la urbana de 4.470 m2, amb referència cadastral 2428909CG4122N0001GZ, 
amb un pressupost que ascendeix a la quantitat d’ 1.125.824,33 €, segons el projecte bàsic i executiu, 
de data octubre de 2019, redactat pels arquitectes la Sra. Ana Belén Rozas Fernàndez i el Sr. Antonio 
Sierra Grañon (Sierra Rozas Arqts, SCP), amb la clau PNL-17265.  
Es concedeix d’acord amb l’informe del Tècnic Municipal, i es portaran a terme salvant el dret de 
propietat i sense perjudici del de tercer, previ el pagament dels drets d’Ordenança corresponents. 
Termini d’execució dos anys. 
Així mateix s’aprova la liquidació de la taxa de llicències corresponent. 
Pel que fa a la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), se’n donarà 
compte a l’ajuntament Ple, per tal d’aprovar, si escau, la declaració d’especial interès de dites obres, 
així com determinar la bonificació que correspongui, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 4 – Reguladora de l’ICIO i l’article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març.” 
 
Atès que el Departament d’Educació (SSTT de Lleida) de la Generalitat de Catalunya, ha demanat la 
declaració de la construcció de la nova escola com d’especial interès i utilitat pública, així com la 
concessió d’una bonificació del 95% de l’ICIO. 
Atès que l’article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que les ordenances fiscal podran establir una bonificació 
de l’ICIO de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que justifiquin dita declaració. 
Atès que l’article 5.1.a) de l’Ordenança Fiscal núm. 4 – Reguladora de l’ICIO, prescriu: “Es podrà 
concedir una bonificació de fins al 95 % de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres, per la seva condició de ser declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin dita declaració. El Ple de corporació podrà acordar, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
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per majoria simple la concessió d’aquesta bonificació, determinant-se en cada cas el percentatge de 
bonificació, sense que tingui cap caràcter vinculant per a futurs acords similars.” 
Atès que la construcció de la nova escola és del tot necessària des de la vessant social, vista la 
massificació del centre actual, l’edifici del qual es troba en un estat de deteriorament molt avançat.  
Atès que la posada en marxa de la nova escola representarà una millora en la quantitat i qualitat de 
l’oferta formativa, davant les previsions d’increment de les necessitats d’escolarització, així com en 
l’increment d’equipaments públics i per tant susceptibles de tenir un ús social per part del municipi.  
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels sis membres presents, dels set membres que legalment el componen, acorda: 
Primer.- DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, les obres de  
Construcció d’una nova escola de 4 unitats Ramon Perelló – ZER Guicivervi a Vilagrassa, expedient 
d’obres núm. 04/2020.  
Segon.- BONIFICAR fins el 50 %  la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres a la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació SSTT de Lleida, en relació a les obres de 
Construcció d’una nova escola de 4 unitats Ramon Perelló, aprovant la liquidació corresponent. 
Tercer.- DENEGAR l’aplicació de bonificació o exempció al pagament de la taxa per llicència 
urbanística i altres tributs, en relació a les obres de Construcció d’una nova escola de 4 unitats Ramon 
Perelló – ZER Guicivervi a Vilagrassa, instada per la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Educació, per no estar prevista la seva concessió per la legislació i ordenances fiscals vigents. 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament d’educació de 
la Generalitat de Catalunya.  
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i 
de les comunicacions objecte del present expedient.      
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
Intervencions: 
La Sra. Auró diu que el seu grup pensava que es proposaria la bonificació del 95% a la quota de 
l’ICIO, al considerar-se una obra d’interès públic, afegint que s’hauria de tenir una mica més de 
generositat. Pel que fa la taxa, cal cobrar-la d’acord amb la normativa vigent. 
El Sr. Serés manifesta que en altres circumstàncies estaríem d’acord amb el 95%, però la situació 
actual difereix molt de la de fa unes setmanes. A més cal tenir en compte que s’ha fet aportacions molt 
importants, que haurien d’haver anat dins del projecte, com són la pista poliesportiva i l’equipament 
complementari, vestuari, il·luminació, etc.... Aquest avançament fer per l’ajuntament supera els 40.000 
euros, el que suposa un gran esforç de l’Ajuntament per facilitar al Departament d’Ensenyament la 
construcció del nou CEIP. Acaba dient que també cal tenir en consideració que una vegada acaba 
l’obra caldrà resoldre i acabar espais, com per exemple la cuina, la vorera sud, etc.... Tot plegat ens ha 
fet repensar i per aquests motius s’ha proposat el 50% de bonificació.   
 
5/04- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI.-  
Atès que en el pressupost general del municipi de Vilagrassa, aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada en data 14.02.2020, figura la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un 
import total de 375.000,00 euros, per tal de finançar les inversions corresponents a la Direcció del 
projecte tècnic de la Piscina municipal, la construcció de la Piscina, el tancament perimetral del recinte 
de la Piscina, l’obra del FEDER Camí de Sant Jaume, la reforma de l’enllumenat (LEDS) i l’adquisició 
de taules i cadires. 
Atès que per al finançament de les seves inversions, l’Ajuntament pot acudir al crèdit públic o 
privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes; podent instrumentar-se, entre d’altres, 
mitjançant la contractació de préstecs o crèdits. (Article 49 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladores de les hisendes locals).  
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les entitats bancàries que acostuma a treballar l’Ajuntament de 
Vilagrassa. 
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Atesa l’oferta presentada per l’entitat bancària BBVA, d’una durada de 15 anys, amb dos anys de 
carència, al tipus variable Euribor 3 mesos + 0,90%. 
Atès que cal sol·licitar autorització a la Direcció General de Política Financera, per ésser un 
procediment en matèria de tutela financera de l’ens local.  
Atès que la Disposició Addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’ 
ALARMA per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, prescriu la 
suspensió dels terminis administratius dels procediments de les entitats del sector públic, en el ben 
entès que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència dit RD o, en el seu 
cas, les pròrrogues del mateix.  
Atesa la necessitat inajornable de disposar de l’operació de crèdit per a fer front a les depeses 
d’inversió del pressupost del 2020.  
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 48/2020, de data 2 d’abril de 2020, es va resoldre el 
següent: 
 
“Primer.- Aprovar l’expedient corresponent a la sol·licitud d’autorització per una operació de crèdit a 
llarg termini. 
Segon.- Sol·licitar autorització de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import total de 
375.000,00 euros, per tal de finançar les inversions corresponents a la Direcció del projecte tècnic de 
la Piscina municipal, la construcció de la Piscina, el tancament perimetral del recinte de la Piscina, 
l’obra del FEDER Camí de Sant Jaume, la reforma de l’enllumenat (LEDS) i l’adquisició de taules i 
cadires. 
Tercer.- En el cas de rebre l’autorització de la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import 
total de 375.000,00 euros, donar-ne compte a l’Ajuntament Ple, per tal que adopti l’acord de 
contractació de la mateixa, atès que és l’òrgan que disposa de la competència per l’import de la 
present operació. 
Quart.- Fer constar expressament que l’Ajuntament de Vilagrassa, renúncia a la suspensió de terminis 
administratius de la DA3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’ALARMA per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, pel que fa a la tramitació de 
l’autorització de l’operació de crèdit. 
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa 
i de les comunicacions objecte del present expedient.”      
 
Atès que la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya ens comunica que 
abans de poder autoritzar l’operació, cal que aquesta s’hagi aprovat per l’Ajuntament Ple.   
Atès que, és òrgan competent per concertar operacions de crèdit l’alcalde quan l’import acumulat, 
dins de cada exercici, no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost; 
en superar aquests límits, l’aprovació correspondrà al Ple de la Corporació (Article 52.2 RDL 
2/2004).  
Atesos els articles 48 a 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que regulen el procediment de concertació i comunicació 
de les operacions de crèdit de les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats 
mercantils dependents. 
Vist l'informe-proposta de Tresoreria de data 16.04.2020, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
els articles 52.2 i 177.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, a proposta del Regidor de Finances,  el Sr. Oscar Abascal i 
Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favor dels Regidors/es del grup 
municipal de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i dos vots en contra de les Regidores Sres. Auró i Cabrerizo 
del grup municipal (FP-AM), adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import total de 
375.000,00 euros, per tal de finançar les inversions previstes en el pressupost general del 2020. 
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Segon.- Sol·licitar autorització de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import total de 
375.000,00 euros, per tal de finançar les inversions corresponents a la Direcció del projecte tècnic de la 
Piscina municipal, la construcció de la Piscina, el tancament perimetral del recinte de la Piscina, l’obra 
del FEDER Camí de Sant Jaume, la reforma de l’enllumenat (LEDS) i l’adquisició de taules i cadires. 
Tercer.- En el cas de rebre l’autorització de la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import 
total de 375.000,00 euros, adjudicar la concertació de l'operació de préstec a l’entitat bancària 
BBVA, en les següents condicions: 
- Préstec a llarg termini amb una durada de 15 anys (13 anys + 2 de carència). 
- Tipus interès variable Euribor 3 mesos + 0,90% 
- Comissions d’obertura i estudi, així com la cancel·lació anticipada: 0% 
- Període de liquidació i revisió: trimestral 
- Formalització: secretari de l’ajuntament 
- Domiciliació recursos corresponents a la PMTE. 
- Domiciliació de les subvencions del PUOSC.  
Quart.-. Notificar a l’entitat bancària BBVA, adjudicatària d'aquesta operació de préstec el present 
acord, als efectes de la seva formalització.  
Cinquè.- Habilitar al senyor Alcalde Jordi Serés i Aguilar per a realitzar quantes gestions siguin 
oportunes per a la concertació de l’operació de préstec; així com al senyor Secretari Jordi Martí i 
Gasull com a fedatari públic en la formalització de l’operació de préstec. 
Sisè.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya el present acord.  
 
Intervencions: 
La Sra. Auró, diu que el seu grup, seguint el criteri de l’al·legació al pressupost del 2020, no estan 
d’acord amb la petició de l’operació de crèdit, ja que consideren molt preocupant la situació econòmica 
de l’ajuntament. A més caldrà ajustar les depeses al PEF durant el 2020 i el 2021, tot plegat ho veuen 
molt arriscat. Consideren que primer és Vilagrassa i ajudar a la seva gent, i si cal ajornar alguna 
actuació, fer-ho. 
El Sr. Serés, diu que aquesta operació la demanen en benefici de tots els ciutadans/es de  Vilagrassa, 
perquè el 2021 puguin disposar d’una piscina, reclamada per tothom, i que servirà com a punt de 
trobada i convivència.   
 
6/04- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE 2020, 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 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: 
 

1r  
trimestre de 

2020 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 14,55 10,53 16.423,69 53 1.716,72 
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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.  
 
7/04- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2019, DECRET 36/2020 DE DATA 28.02.2020.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 36/2020, de data 28 de febrer de 2020, 
referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2019. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 36/ 2020.-   
FETS 
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la liquidació 
de l’exercici 2019. 
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la 
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels informes 
corresponents. 
3. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del 
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament sostenibles, de les resolucions 
adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies 
detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa. 
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix exercici, 
s'obté el següent resultat:  
4.1. Pressupost de despeses:  
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions pendents de 
pagament es detalla a continuació. 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 963543,35

Modificacions de despeses: 432775,31

Pressupost definitiu de despeses: 1396318,66

Despeses autoritzades:

Despeses compromeses: 1015290,75

Obligacions reconegudes: 1015290,75

Despeses ordenades:

Pagaments realitzats: 808761,7

Obligacions pendents de pagament: 206529,05

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 134849,79

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0

Pagaments realitzats: 98054,58

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 36795,21

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     243324,26  
4.2. Pressupost d’ingressos: 
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de cobrament es 
detalla a continuació. 
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1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 963543,35

Modificacions d’ingressos: 432795,31

Pressupost definitiu d’ingressos: 1396338,66

Drets reconeguts: 921998,33

Drets anul·lats: 4369,91

Devolució d’ingressos:

Recaptació neta: 724137,92

Drets pendents de cobrament: 193490,5

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 215240,01

Baixes: 773,37

Recaptació: 140356,93

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 74109,71

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 267600,21  
4.3. Resultat pressupostari ajustat: 
El resultat pressupostari ajustat es detalla a continuació: 

DRETS OBLIGACIONS RESULTAT

RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 692.125,78 580.678,43 111.447,35

b. Operacions de capital 225.502,64 380.011,95 -154.509,31

1. Total operacions no financeres (a+b) 917.628,42 960.690,38 -43.061,96

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00

d. Passius financers 0,00 54.600,37 -54.600,37

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 54.600,37 -54.600,37

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 917.628,42 1.015.290,75 -97.662,33
AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) -97.662,33

AJUSTOS

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2019

 
4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
El romanent de tresoreria per a despeses generals es:  
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA

Exercici Comptable: 2019

ROMANENT DE TRESORERIA 
COMPONENTS IMPORTS ANY 2019

1. (+) Fons líquids 44.027,42

2. (+) Drets pendents de cobrament 332.383,67

(+) del pressupost corrent 193.490,50

(+) de pressupostos tancats 74.109,71

(+) d'operacions no pressupostàries 64.783,46

3. (-) Obligacions pendents de pagament 283.477,28

(+) del pressupost corrent 206.529,50

(+) de pressupostos tancats 36.795,21

(+) d'operacions no pressupostàries 40.152,57

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 92.933,81

II. Saldos de cobrament dubtós 56.276,07

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 36.657,74

 
4.5. Estalvi net 
L’estalvi net es:  
ESTALVI NET:    
      2019 
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 + Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 692.125,78 

 - Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per 
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" 
i altres) 0,00 

 - Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 577.897,09 

+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)   

 - Anualitat teòrica 72.119,62 

ESTALVI NET 42.109,07 

    
4.6. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdits és de 381.027,91€. Estan formats pels romanents d’incorporació 
obligatòria i voluntària: 
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, que en 
aquest cas no n’hi han. 
- Incorporació voluntària:  

- Accessos Espai Natural Zepa per import de 23.954,14 € 
- Recuperació patrimoni natural cultural per import de 4.511,18 € 
- Instal·lació Wifi Jardi Botànic per import de 16.000,00 € 

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos suficients, una vegada 
acordada la distribució del superàvit. 
4.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de -59.802,12 €. 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 917.628,42 

Despeses no financeres 960.690,38 

Dèficit no financer -43.061,96 
Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -20.683,61 

PTE 3.943,45 

Interessos 0,00 

Compte 418 0,00 

Altres 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 900.888,26 

Despeses ajustades 960.690,38 

Necessitat de finançament -59.802,12 

4.8. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es desprèn de la 
liquidació del 2019. 
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Es compleix la Regla de la despesa amb un marge de 37.876,75 € d’acord amb el detall de l’ANNEX 
9. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2018 
Liquidació 

exercici 2019 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 841.106,08 958.098,08 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 2.606,42 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions 
público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs 2.606,42 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 
843.712,50 958.098,08 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que 
integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea 
o d'altres Administracions públiques 

207.798,37 342.891,02 

Unió Europea 88.971,82 15.000,00 

Estat 0,00 226.356,98 

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 

Diputacions 88.000,00 101.534,04 

Altres Administracions Públiques 30.826,55 0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 635.914,13 615.207,06 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   
653.083,81   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 653.083,81   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   615.207,06 

Marge de compliment   37.876,75 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -3,26% 
4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
4.9.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals 
es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
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El volum de deute viu a 31/12/19, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és de 40,68%. 
    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 692.125,78 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 
3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 692.125,78 
4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 281.541,39 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 40,68% 

4.9.2. Període mig de pagament 
El PMP anual és de 26,64 dies. 
4.10. Estat de les inversions financerament sostenibles 
1. L’estat d’execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del 
superàvit de l’exercici 2018 han estat reconegudes el 100%. 
2. L’estat d’execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del 
superàvit de l’exercici 2017 han estat reconegudes el 100%. 
4.11. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions 
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així com dels 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització 
1. No es disposa de cap informe anual sobre les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat 
local contràries a objeccions 
2. No es disposa de cap informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos  
3. No es disposa de cap informe sobre omissió de la fiscalització  
4.12. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa  
1. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa  
a) No es disposa de pagaments a justificar 
b) No es disposa de bestretes de caixa fixa 
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, disposen 
que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local 
els ingressos i pagaments pendents. 
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del pressupost  
posa de manifest diversos aspectes: 

• Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

• Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria 
per a despeses generals. 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del 
principi d’estabilitat. 
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant 
l'any en curs i el següent. 
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6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum 
d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint 
en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos 
liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a 
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual 
es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en superàvit, aquest es 
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net. 
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix  que si les corporacions locals compleixen 
amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes locals en matèria 
d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior amb capacitat de 
finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu  període mig de 
pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, 
les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb el 
límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent. 
11. La disposició addicional setzena 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 estableix que anualment, conjuntament amb 
la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el 
grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu 
grau d’execució.  
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i 
Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de 

reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la 

normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat 
requeriment. 

- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves 
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, segons 
correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

Per tant, 
RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir el 
desequilibri.  
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
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4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
5. Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament sostenibles.“ 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
8/04- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES:  
 
-  D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, EXERCICI 2019.- 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de Vilagrassa, de l’exercici del 2019. 
 
“5. INFORME D’INTERVENCIÓ  
Títol: Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, deute públic i regla de 
la despesa de la liquidació del pressupost de la corporació 
Tipus: preceptiu 
FETS 
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la liquidació 
de l’exercici 2019. 
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la 
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels informes 
corresponents. 
3. La intervenció ha emès informe en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del 
pressupost. 
4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, 
de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici, els quals es 
detallen a continuació: 
4.1. Estats consolidats 
4.1.1. Entitats que formen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals. 
4.1.1.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: Ajuntament de Vilagrassa. 
4.1.2. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de -59.802,12 € d'acord amb el detall 
de l’ANNEX 8. 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 917.628,42 
Despeses no financeres 960.690,38 
Dèficit no financer -43.061,96 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -20.683,61 
PTE 3.943,45 
Interessos 0,00 
Compte 418 0,00 
Altres 0,00 



16  /  26 

Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 900.888,26 
Despeses ajustades 960.690,38 
Necessitat de finançament -59.802,12 

4.1.3. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es desprèn de la 
liquidació del 2019. 
Es compleix la Regla de la despesa amb un marge de 37.876,75 € d’acord amb el detall de l’ANNEX 
9. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2018 
Liquidació exercici 

2019 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 841.106,08 958.098,08 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

2.606,42 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 
+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 
+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs 2.606,42 0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

843.712,50 958.098,08 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

207.798,37 342.891,02 

Unió Europea 88.971,82 15.000,00 
Estat 0,00 226.356,98 

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 
Diputacions 88.000,00 101.534,04 

Altres Administracions Públiques 30.826,55 0,00 
- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 
Total despesa computable a l'exercici (1) 635.914,13 615.207,06 
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Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

653.083,81   

+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 
(4) 

653.083,81   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   615.207,06 
Marge de compliment   37.876,75 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -3,26% 

4.1.4. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
4.1.4.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals 
es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/19, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és de 40,68% d’acord amb el detall del ANNEX 10. 
    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 692.125,78 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 
3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 692.125,78 
4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 281.541,39 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 40,68% 

4.1.4.2. Període mig de pagament 
El PMP anual és de 26,64 dies.  
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la 
normativa europea. 
2. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de de les 
corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut de mig termini de l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. Afegeix que s'entén per despesa computable les despeses no financeres exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres administracions públiques. A més a més, quan s'aprovin canvis normatius que 
suposin augments/disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable 
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà 
augmentar/disminuir en la quantia equivalent. 
3. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora ha 
de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent el compliment dels 
objectius o de la regla de despesa. 
4. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers elaborats per les corporacions 
locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de ser aprovats en el 
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termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres 
mesos des de la constatació de l'incompliment. 
5. L’article 15 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, estableix  que abans del 31 de 
març de cada any les corporacions locals han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda les 
dades de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
6. L’article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes locals disposa que el pressupost general atendrà al compliment del principi 
d’estabilitat. 
7. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció elevarà al Ple un 
informe amb caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat 
local i dels seus organismes i ens dependents a l’aprovació del pressupost, modificacions i liquidació. 
8. L’article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’elaborar el pla econòmic 
financer en les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 
9. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i 
Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de 

reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la 

normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat 
requeriment. 

- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves 
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, segons 
correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

CONCLUSIONS 
1. La consolidació de les liquidacions presenta un dèficit per operacions no financeres, el qual una 
vegada practicats els ajustos necessaris resulta una necessitat de finançament de -59.802,12 euros. 
2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici compleix la regla de la despesa, ja 
que el límit es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent 
és de 37.876,75 €. 
3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 40,68%. 
4. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per 
la qual cosa el Ple de la corporació haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer. 
El pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des què es posi de 
manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit subjectiu dels 
articles 111 i 135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i ha de ser comunicat a 
l'òrgan competent de la tutela de la Comunitat Autònoma. 
El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació. 
La no aprovació del Pla econòmic financer suposarà una infracció molt greu en matèria de gestió 
pressupostària.“ 
 
- INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2019.- 
Tot seguit es dona compte de l’informe resum anual sobre el control intern, de l’exercici del 2019. 
 
“INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN  
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
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jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; i, en atenció a les facultats recollides 
en l'article 4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent: 
INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN 
EXERCICI DEL 2019 
ANTECEDENTS 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha 
d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració 
que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a aspectes 
propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de 
les actuacions que fiscalitzi. 
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, 
hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de l'aprovació del compte 
general. Conforme al mandat imposat pel punt tercer d'aquest mateix article, la Intervenció General 
de l'Administració de l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual s'establien les 
instruccions a les quals ha d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum. En virtut 
d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts 
en les actuacions inherents a la funció interventora i el control financer per a l'exercici 2019 d'aquesta 
Entitat. 
La funció interventora, que té per objecte controlar els actes, qualsevol que sigui la seva qualificació, 
que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i els 
pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en general dels fons públics, s'aplica en 
aquesta Entitat en règim de fiscalització limitada en el cas de les despeses i prèvia en el cas dels 
ingressos.  
Per la qual cosa, l’ entitat local, en sessió plenària de data 27.11.2018 va aprovar el model de control 
intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i 
obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 
l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que 
estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de manera 
clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans interventors. No 
obstant, en haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això 
implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots els casos, la suspensió 
de la tramitació de l’expedient. 
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se aprovat la 
substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en aquesta fase del control. 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora emesos 
durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 
del RCIL.  
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva de l’article 15.6 
del mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels 
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
FONAMENTS JURÍDICS 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
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- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL). 

- Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.  
INFORME 
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel president contràries 
a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció 
interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb 
l’objectiu de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2019: 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA: 
a) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades 
per la Intervenció. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat 
cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
b) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat 
cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Informes sobre actes d’omissió de la funció interventora. 

No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 
2. CONTROL FINANCER PERMANENT 
Les Entitats en règim de control financer simplificat, solament hauran d'efectuar, amb caràcter 
obligatori, les següents actuacions: 
1.Tal com indica la pròpia IGAE en consulta de 10-05-2018:  
  a. La que s’estableix a la DA  3a de la Llei de control del deute comercial del sector públic, (que es 
reprodueix en l'article 32.1 f. del RD 424/2017): les tasques de verificació d'obligacions en el compte 
413. 
  b. Les incloses als apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei de Factura electrònica: l'informe del 
compliment de la normativa de morositat.  
2. Seguint amb el recollit en la Llei de Factura electrònica, la inclosa a l'apartat 3 de l'article 12: 
l'auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures electròniques. 
3. D'acord amb el recollit en la Llei General de Subvencions, en RD 424/2017, el control financer de 
subvencions. 
Sent el resultat del control permanent:  De conformitat.  
a) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
b) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
c) En l’exercici de l’indicada fiscalització i intervenció prèvia de tot acte, document o expedient 
que doni lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d’ells es derivin, s’han 
emès els següents informes de fiscalització: 
Fiscalitzats de conformitat: 
FASES:  ADOP complertes   -  Nombre d’informes:  dos (2). 
FASE: P    -  Nombre d’informes:  catorze (14). 
Fiscalitzats amb objeccions: 
Cap  
Fiscalitzats amb discrepància no resolta: 
Cap  
d) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
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En l’exercici de l’indicada funció interventora prèvia de tot acte, document o expedient susceptible 
de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors de tresoreria, i a 
l’haver substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, no s’han detectat anomalies (objeccions / discrepàncies) en matèria d’ingressos 
en l’exercici de la funció interventora. I el resultat del control financer posterior és de conformitat.  
3. AUDITORIA PÚBLICA 
Com entitat en règim de control financer simplificat, no és obligatori efectuar l’auditoria de 
comptes, d’acord amb el RD 424/2017. 
4. MITJANS DE CONTROL 
Aquest òrgan de control ha disposat dels mitjans necessaris per desenvolupar el model de control 
eficaç, al que es refereix l’article 4 del RD 424/2017. 
5. CONCLUSSIONS I RECOMANACIONS 
No s’han detectat deficiències, que requereixin l’adopció de mesures correctores a través d’un Pla 
d’Acció, ja sigui en la funció interventora com en el control financer permanent.  
6. TRASLLAT AL PLE I A L’ IGAE. 
Donar trasllat del present informe a l’Alcalde President per a la seva remissió al Ple de l'Entitat Local 
juntament amb la liquidació del pressupost i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en 
el curs del primer quadrimestre de l'any, en ocasió de l'aprovació del Compte General d’acord amb 
l’article 37 del RD 424/2017.  
A la vista d'aquest, l’Alcalde President no és necessari que formalitzi cap tipus de Pla d'Acció que 
determini mesures a adoptar per esmenar febleses, deficiències, errors i/o incompliments detectats.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
9/04- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2019-2021.- 
ANTECEDENTS 
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient per aprovar un pla econòmic financer per al 
període 2019-2021 a causa de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 
2. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2019-2021. 
3. L’Àrea d’Intervenció  ha confeccionat un pla econòmic financer per al període 2019-2021 d’acord 
amb la documentació annexa a aquest expedient.  
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. 
2. L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos de les administracions públiques i altres 
entitats que formen part del sector públic s’ha de sotmetre al principi d’estabilitat pressupostària i 
que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
3. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions 
locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mig termini de 
l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per 
despesa computable les despeses no financeres exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A 
més a més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments o disminucions permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què 
s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar o disminuir en la quantia equivalent. 
4. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora 
ha de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent el compliment dels 
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objectius o de la regla de despesa i estableix que aquest pla ha de contenir com a mínim la 
informació següent: 

a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, si s’escau, de l’incompliment de la regla 
de despesa. 

b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es produeixen canvis 
en les polítiques fiscals i de despeses. 

c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el pla, 
assenyalant les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris en els quals s’han de 
comptabilitzar. 

d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla, així 
com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, en consonància amb el que 
preveu l’informe al qual es fa referència a l’apartat 5 de l’article 15. 

e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
5. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers s’han de presentar al Ple per 
l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment, que s’aprovaran pel Ple de la Corporació 
en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i que la seva posada en marxa no podrà 
excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment. 
6. L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, disposa que la intervenció elevarà al Ple 
un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat 
local i dels seus organismes i ens dependents en el moment de l’aprovació del pressupost, 
modificacions i liquidació del mateix. 
7. L’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’elaborar el pla 
econòmic financer en les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 
8. L’article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que la corporació local remetrà el pla econòmic i 
financer al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des de la 
seva aprovació per la corporació local. 
9. De conformitat a l’article 23.4 de la LOEPSF el pla serà retut a l’òrgan de la comunitat autònoma 
competent en matèria de tutela financera. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que 
l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat. 
10. L’article 10.3 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals estableix que els ens locals que no estiguin inclosos en l'àmbit subjectiu definit a l'article 
111 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que hagin incomplert l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària en el moment de l'aprovació o liquidació del pressupost o de l'aprovació del 
compte general, han d'acreditar, en la sol·licitud d'autorització prevista a l'article 3, les mesures 
aprovades per a la correcció del desequilibri pressupostari mitjançant la tramesa dels models PR-0 i 
PR-1.2. 
11. L’article 11 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals estableix les previsions d’ingressos i despeses contingudes en el model PR, en la versió 
que correspongui, han de ser objecte de seguiment per part del Departament d’Economia i Finances 
trametent, durant el primer semestre de cada exercici les dades corresponents al tancament comptable 
de l’exercici anterior. 
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i 
Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de 

reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la 

normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat 
requeriment. 
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- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves 
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, segons 
correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

A proposta del Regidor de Finances,  el Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria 
absoluta, per quatre vots a favor dels Regidors/es del grup municipal de (JxV) (JxCAT-JUNTS) i 
dos vots en contra de les Regidores Sres. Auró i Cabrerizo del grup municipal (FP-AM), adopta el 
següent acord: 
Primer.- Aprovar el pla econòmic financer per al període 2019-2021 d’acord amb la documentació 
annexa a aquest expedient.  
Segon.- Encarregar a la Intervenció Municipal que una vegada aprovat el pla econòmic financer, 
remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al Departament de la 
Vicepresidència i Economia i Hisenda, 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. 
Tercer.- Publicar el pla econòmic financer aprovat al Butlletí Oficial de la Província a efectes 
informatius. 
Quart.- Tenir el pla econòmic financer aprovat a disposició del públic durant el seu període de 
vigència. 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
Intervencions: 
La Sra. Auró, diu que aquest pla és un apanyo pels anys 2020 i 2021, el que ens farà anar molt atapeïts 
a l’ensems que els hi fa por que no es pugui complir i que s’hagin d’apujar impostos. 
El Sr. Serés, manifesta que el Pla serà supervisat per tutela financera de la Generalitat i que en tot 
moment es garanteix que es procedirà d’una manera correcta  
 
10/04- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  31/2020, DE 19.02.2020, INCORPORACIÓ 
DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2020.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  31/2020, de data 19 de febrer de 2020, 
referent a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2020. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 31 /2020 
Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2020. 
Antecedents 
El Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLLRHL), estableix en el seu article 182.3 que els crèdits que emparin projectes 
finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, amb l’excepció que es 
desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
El Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, estableix a l’article 48.3 que en el cas d’incorporacions 
de romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat, es consideraran recursos 
financers suficients, preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms 
d’aportació afectats als romanents que es pretén incorporar. 
Els paràgraf 1 i 2 de l’article 182 LLRHL, estableixen que podran incorporar-se crèdits al 
pressupost de despeses de l’exercici immediatament següent i sempre que hi hagi suficients 
recursos financers, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit autoritzades en el darrer 
trimestre, els crèdits que emparen compromisos de despesa i crèdits per operacions de capital. 
Vist l’estat elaborat per la Intervenció, on s’especifiquen els romanents de crèdit d’incorporació 
obligatòria que es financen amb romanent de tresoreria afectat i els romanents de crèdit 
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d’incorporació que es financen amb compromisos ferms d’aportació i a càrrec del romanent de 
tresoreria de despeses generals. 
En ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, i en concret l’article 53 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, 
HE RESOLT: 
PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2020, la modificació de crèdit consistents en la 
incorporació de romanents d’acord amb el següent detall de partides i imports: 

PRESSUPOST DE DESPESES 
Clas 
Org 

Prog Econ Partida Descripció Pressupost 
de despeses 

Finançament 
afectat 

1 1532 61933 Accessos Espai Natural Zepa 23.954,14 18.552,05 
1 920 61920 Recuperació Patrimoni Nat.Cul. 4.511,18  
1 920 61934 Instal·lació Wifi Jardí Botànic 16.000,00 15.000,00 
   TOTAL 44.465,32  
L’import total de romanents aprovats és 44.465,32 €. Aquests romanents es financen: 
  PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Descripció Import 
1-39611-01 QQUU Sud 2 Reparcel·lació 819,32 
1-79105-01 Generalitat-Subv. Dinamització Territorial 33.552,05 
1-87001-01 Romanent de Tresoreria 10.093,95 
 TOTAL 44.465,32 
SEGON.- Comunicar aquest decret al Ple de la Corporació en la propera sessió a realitzar. 
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i a la delegació d’Hisenda de Lleida. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.“ 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.  
 
11/04- INFORME ALCALDIA DECRET 37/2020 DE DATA 02.03.2020, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2021-2022-2023. 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 37/2020, de data 2 de març de 2020, referent a 
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2021 -2022 – 2023. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 37 / 2020- 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2021-2023. 
Identificació de l’expedient: Pla pressupostari a mig termini 2021-2023 
FETS  
1. La unitat d’ intervenció ha informat de la necessitat d’aprovar el pla pressupostari a mig termini 
abans del dia 15 de març de l’exercici en curs. 
2. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2021-2023 i  ha resol 
iniciar l’expedient de d’aprovació del pla pressupostari a mig termini així com encarregar a la 
Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.  
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023. 
Segon.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda mitjançant l’aplicació informàtica les dades referents al 
Pla pressupostari a mig termini de conformitat amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, pel qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista en la LOEPSF.  
FONAMENTS DE DRET 
 - L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini que s'inclourà 
en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del 
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qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat 
pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. 
 - L’article 6 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, detalla que es remetra la documentació dels 
Plans abans de 15 de març de cada any.  

- L'article 4.1 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, disposa determina que la remissió de la 
informació econòmica- financera corresponent a les corporacions locals correspon a la Intervenció o 
unitat que exerceixi les seves funcions.  

- L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb la competència residual de l’article 
21.1.s) de la Llei7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, és l’Alcalde.  
RESOLC: 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023 d’acord amb el quadre 1 
de l’Annex que s’adjunta a la present resolució.  
Segon.-  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. 
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri.” 
ANNEX  
Quadre 1 _ PROPOSTA PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI. 
  PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2021 2022 2023 
Capítol 1 261.056 266.277 271.603 
Capítol 2 7.140 7.283 7.428 
Capítol 3 219.902 224.300 228.786 
Capítol 4 210.527 214.738 219.032 
Capítol 5 6.545 6.676 6.809 
Ingressos corrents  705.170 719.273 733.659 
Capítol 6 0 0 0 
Capítol 7 195.000 0 0 
Ingressos de capital 195.000 0 0 
Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 
Ingressos financers 0 0 0 
INGRESSOS TOTALS  900.170 719.273 733.659 
        
DESPESES 2021 2022 2023 
Capítol 1 281.996 287.636 293.389 
Capítol 2 300.900 306.918 313.056 
Capítol 3 3.510 3.520 3.531 
Capítol 4 3.450 3.450 3.450 
Capítol 5 10.000 10.000 10.000 
Despeses corrents  599.856 611.524 623.426 
Capítol 6 195.820 0 0 
Capítol 7 0 0 0 
Despeses de capital 195.820 0 0 
Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 46.291 98.035 100.584 
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Despeses financeres 46.291 98.035 100.584 
DESPESES TOTALS  841.967 709.560 724.010 

Quadre 2   _ COMPLIMENT LOEPSF 
OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2019 2020 2021 2022 2023 

Superàvit/Dèficit no financer -43.062 39.027 104.493 107.749 110.232,66 
Ajustos -16.740 -32.892 -35.304 -36.010 -36.730,61 
Capacitat / Necessitat de 
finançament -59.802 6.134 69.189 71.738 73.502 
COMPLIMENT REGLA DE 
LA DESPESA 2019 2020 2021 2022 2023 
Despesa màxima    984.062,54 787.490,82 693.529,31 627.388,73 
Despesa pressupost   750.924,02 672.676,34 608.524,47 620.425,96 
Marge Regla despesa   233.138,52 114.814,48 85.004,84 6.962,77 
OBJECTIU DEL DEUTE 2019 2020 2021 2022 2023 
Deute viu   594.509,91 548.219,13 450.183,88 349.599,44 
Ingressos corrents ajustats   729.943,85 705.169,76 719.273,15 733.658,62 
Rati de deute viu   81,45% 77,74% 62,59% 47,65% 

 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde tot manifestant el seu agraïment a tot el personal de l’Ajuntament 
(serveis administratius, agutzil, servei d’aigua, servei de la llar d’infants) per la seva dedicació, esforç i 
treball durant tot aquest període de l’estat d’alarma, així com a l’equip de govern per la coordinació 
durant la seva absència. 
També fa una menció al Consell Comarcal de l’Urgell i a la Sra. Auró, per la seva tasca en l’elaboració 
de mascaretes, que posteriorment van ésser repartides pel municipi. 
Acaba dient que està molt content i orgullós de la resposta de tots plegats i considera que Vilagrassa ha 
estat a l’alçada que es corresponia en aquest difícil i extraordinària situació provocada pel COVID-19. 
 
TANCAMENT 
I essent les divuit 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 
interventor accidental que en dono fe.  
 

L’Alcalde     El secretari interventor ac. 
Jordi Serés i Aguilar   Jordi Martí i Gasull 
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