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

02 / 2018
Ordinària
28 de juny 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.
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.
No hi assisteix:
Sra. Isabel Pérez i López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora.
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.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts
següents:
Ordre del dia:
1/2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
1/2018, 28.03.2018.
2/2- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL RDL
635/2014.
3/2- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE
L’EXERCICI DEL 2017.
4/2- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2018.
5/2- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
PER A L'ANY 2019.
6/2- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2018.
7/2- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES. Plaça de l’1 d’octubre i Passatge de l’1
d’octubre.
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8/2- ADHESIÓ AL NOU PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I
L’ENERGIA SOSTENIBLES (40/30).
9/2- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
- Moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions.
Desenvolupament de la sessió:
1/2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
1/2018, 28.03.2018.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.
2/2- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL PRIMER 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
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
Període mig
trimestre de de pagament
2018
3,0137012

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

3,136612654

108.369,30

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
2,665269613

Import
operacions
pendents de
pagament
38.227,94

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.
3/2- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTAT I COMPTES ANUALS DE
L’EXERCICI DEL 2017.Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari del 2017, van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 28.03.2018, la
qual va emetre el seu dictamen favorable.
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Exposats al públic, els comptes generals en el BOP núm. 73 de data 16.04.2018, pel
període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208
al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar,
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels
set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici del
2017.
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici del 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb el
que determinen els articles esmentats en la part expositiva.
Tercer.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Quart.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
4/2- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2018.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 2/2018, dins del
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2018, amb el detall següent:
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:
C.O. C.F. C.E.
Descripció
Augment
Previsió
Import / euros Final
1
920
22700
Serveis de neteja edificis
1.400,00
4.600,00
1
312
63303
Bomba consultori
326,34
1.989,70
1
153
62102
Transports àrids 16-17
1.919,18
5.119,18
Suma
3.645,52
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F. C.E.
Descripció
Augment
Previsió
Import / euros
Final
1
161
61925
Aigua camí accés Exp.Ram i Pl
10.943,60
10.943,60
1
1532 61927
Estesa àrids 2016/2017
3.347,34
3.347,34
1
1532 61926
Compra àrids 2014/16/17
14.860,79
14.860,79
1
172
22707
ÀRUM PAESC
4.200,00
4.200,00
1
920
21202
Arranjament celoberts i claraboies 6.518,27
6.518,27
1
920
60914
Pou. Pl. Del Pou
4.000,00
4.000,00
Suma
43.870,00
Total augment
47.515,52

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

Alta
Import / euros
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Previsió
Final

Resta
Partida

1
1
1
1

46132
45097
46118
87001

Diput,subv. camí accés Exp.Ram i Pl
10.000,00
Agència Residus, subv. Àrids 2016/17 11.269,44
Diputació PAES
2.100,00
Romanent líquid de tresoreria
22.746,08
Suma
46.115,52
2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F. C.E. Descripció
Baixa
Import / euros
1
321
22700/02Neteja local
1.400,00
Suma
1.400,00
Total augment
47.515,52

10.000,00
11.269,44
2.100,00
70.187,89

59.225,30

Previsió
Final
0,00

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.
5/2- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE
VILAGRASSA PER A L'ANY 2019.Part expositiva:
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol
VI relatiu a l'exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia
llei busca tres objectius:
a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes,
entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la
norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma
i les possibles solucions alternatives.
c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera
contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació
d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si
han complert els objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats d'elles estava
justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries
que han de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà
obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent.
3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i
bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i
les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius
relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les
obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància
jurídica.
4. En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el Ple de
l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article
22.2.d i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de
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2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i
178 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, la competència per aprovar el Pla normatiu
correspon al Ple municipal, no requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum especial.
5. Les diferents àrees de l’Ajuntament han informat les disposicions normatives que tenen
previst aprovar, modificar o derogar durant el proper any 2019.
Fonaments de dret:
I. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP).
II. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon
govern.
Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb
l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de
la corporació d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del
ROAS (competència indelegable per aplicació de l’apartat 1r d’aquest últim precepte
legal en relació a l’apartat 4t del precepte bàsic) i que requereix el vot favorable de la
majoria simple del número legal de membres d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de
la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic des ens locals, s’ha informat favorablement , abans del seu sotmetiment al
Ple.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Vilagrassa per a l’any 2019,
inclòs en l’Annex 1 d’aquest acord.
Segon.- Disposar la publicació del Pla Anual Normatiu del 2019, en el Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Vilagrassa tal com preveu l’article 132 de la LPACAP
i els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Tercer.- Establir que quan s'elevi al Ple una proposta normativa que no figuri en el Pla
s'haurà de justificar en el seu expedient la necessitat de la seva tramitació.
Quart.- Ordenar a Secretaria que elabori, en el primer trimestre de 2020, un informe en el
qual es reflecteixi el grau de compliment del Pla, incloent aquelles iniciatives adoptades
que no estaven inicialment contingudes en el mateix i la justificació de les quals no
anessin elevades durant l'exercici.
ANNEX 1. Pla Anual Normatiu per a l’any 2019
Àrea d’ensenyament

Àrea de finances

No subjecció

Ordenança núm. 30 Reguladora de la taxa de la llar d’infants
municipal.
- Objectiu:
Modificació article 6 quota tributària.
- Recursos/costos:
Els propis de l’Ajuntament.
Resta d’ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals.
- Objectiu:
Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi
corresponent.
- Recursos/costos:
Els propis de l’Ajuntament.
Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona
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regulació, publicitat i transparència, no s’inclouen en aquest
apartat aquelles iniciatives normatives que es produeixen
emparades en la seva regulació específica que de forma regular
i ordinària s’aproven al llarg de tots els anys en els àmbits
següents:
- Bases d’Execució del pressupost.
- Bases de selecció de personal.
- Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que
regeixen la contractació administrativa i dels procediments de
patrimoni immobiliari.
- Ordenances dels plans urbanístics.
6/2- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2018.
Havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de les ordenances fiscals que es troben
vigents en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es procedent la seva modificació,
tant pel que fa a la inclusió de nous apartats, com a la revisió i actualització de les tarifes i
quotes resultants de l’aplicació dels estudis econòmics.
Atenent al que preveuen els articles 2, 15 a 27, 57, 59 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i
concordants del DL 2/2003 TR LMRLC i de la Llei 7/1985 RBRL.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aprovar amb caràcter provisional per l’exercici econòmic de 2018 i següents,
la modificació de les Ordenances fiscals següents:
Ordenança fiscal número 24. Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat.
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA. Subministrament d’aigua.
a) Mínims de conservació per comptador
3. de 1 polzada (DN25), per trimestre
4. de 1 polzada i ¼ (DN30), per trimestre
5. de 1 polzada i ½ (DN40), per trimestre
6. de 2 polzades (DN50), per trimestre
TARIFA SEGONA. Connexions i baixes.
3. Drets de connexió i desconnexió, per comptador de 1 polzada (DN25)
4. Drets de connexió i desconnexió, per comptador de 1 polzada i ¼
(DN30)
5. Drets de connexió i desconnexió, per comptador de 1 polzada i ½
(DN40)
6. Drets de connexió i desconnexió, per comptador de 2 polzades (DN50)
7. Drets de desconnexió (preu reduït per a instal·lacions verificades)
TARIFA TERCERA. Adquisició comptadors i instal·lació, sense obra civil.
a) Compra de comptadors
1. de ½ polzada (DN13)
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12,00 €
15,00 €
20,00 €
40,00 €

230,00 €
235,00 €
245,00 €
260,00 €
10,00 €

70,00 €

2. de ¾ polzada (DN20)
3. de 1 polzada (DN25)
4. de 1 polzada i ¼ (DN30)
5. de 1 polzada i ½ (DN40)
6. de 2 polzades (DN50)
b) Instal·lació i escomesa (l’obra civil sempre serà a càrrec del titular)
1. Per escomesa estàndard amb arqueta de vorera o armari
2. Per escomesa amb portella de paret
3. Per escomesa amb armari de paret
4. Per escomesa sobre bateria
5. Per baixa de subministre i retirada de comptador

90,00 €
170,00 €
200,00 €
275,00 €
630,00 €
290,00 €
170,00 €
275,00 €
60,00 €
5,00 €

Ordenança fiscal número 30. Reguladora de la taxa de la llar d’infants municipal.
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Concepte
6.a. Menjador, dies efectius d’utilització del servei, mensualitat (21 dies)
6.b. Menjador, utilització esporàdica (per dia)
7.a. Servei de berenar (21 dies), tarifa A
7.b. Servei de berenar (21 dies), tarifa B
7.c. Servei de berenar, utilització esporàdica (per dia)

Import
126,12 €
7,24 €
20,00 €
25,00 €
1,50 €

Segon.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el text íntegre de les
modificacions efectuades.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2018 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part 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.
7/2- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES. Plaça de l’1 d’octubre i Passatge de l’1
d’octubre.Atès que l’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment, amb la finalitat d’aprovar el
canvi de denominació del marge dret de la Plaça del Filador i anomenar-lo Plaça de l’1
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d’octubre, així com procedir a denominar 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.
Atès que en data 20.06.2018, el secretari va emetre informe en relació amb la Legislació
aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir.
Atès el que s’estableix a l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial
de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol.
A proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el 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.
8/2- ADHESIÓ AL NOU PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PEL
CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLES (40/30).La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritats locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i
indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta
forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Vilagrassa té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més
de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa
seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030.
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.- L’Ajuntament de Vilagrassa fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús
de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als
impactes del canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Vilagrassa es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió
d’Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de
les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Lleida, Coordinadora Territorial del
Pacte a les Comarques Lleidatanes.
Tercer.- L’Ajuntament de Vilagrassa es compromet també a elaborar un informe biennal
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a
Europa.
Quart.- Estar d'acord amb que l’Ajuntament de Vilagrassa sigui suspès de la iniciativa subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no
presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Cinquè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el
registre a la plana web i a la Diputació de Lleida per fer possibles les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Setè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester
pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords, inclusiu per a la signatura del
formulari d'adhesió al Pacte.
9/2- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.Mocions.“Moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de pensions.Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat
Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals
UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions
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públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de
seguir sent garant de cohesió i de protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una suposadament
inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen conegut i
previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que
es presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la menor entrada
de població estrangera, la menor natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix
ocupacions escasses i poc remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i
abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, en
lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat
d'elles, concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars
interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que
s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap
manera, capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients
com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions
procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el
reforç del finançament públic, com a element que garanteix un adequat compliment del
pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces
essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiarles, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La cotització
a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat
per finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals
cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de forma adequada, les situacions de malaltia,
defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el
debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint
els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús
que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les
quals no estava previst. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions,
processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de mesures
efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible, les
forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el
nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa que adopti els acords
següents:
- Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i donem
suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en la defensa d'un
sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al
nostre sistema de pensions públiques.
- A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg
de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que
garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu,
reemplaçant la fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un clarament
insuficient increment del 0,25 % anual.
- Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la
necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de
pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.”
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Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels cinc membres
presents, dels set que legalment el componen, aprova la Moció a favor de polítiques de
millora del sistema públic de pensions.
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 març de 2018, fins a la data d’avui, del
núm. 71 al 140 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 vint 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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