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

02 / 2021
Ordinària
30 de març de 2021
18:30 hores
Sessió telemàtica a traves de la plataforma del Consorci Localret: Servei de
videoconferència LOCALRETMEET.

Assistents:
Sr. Jordi Serés Aguilar (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde.
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde.
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora.
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor 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:
1/02- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 1/2021,
19.01.2021.
2/02- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 8/2021, DE 26.01.2021, INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2021.
3/02- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2020, DECRET 37/2021 DE DATA 25.02.2021.
4/02- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES:
- D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DE VILAGRASSA, EXERCICI 2020.
- INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2020.
5/02- INFORME ALCALDIA DECRET 48/2021 DE DATA 09.03.2021, APROVACIÓ PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2022-2023-2024.
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6/02- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LES OCUPACIONS
DEL SUBSÒL, EL SÒL I EL VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL.
7/02- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER L’EXERCICI ECONÒMIC DEL
2022.
8/02- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES: Av. dels Països Catalans; Cr. de Montserrat Carulla; Cr.
d’Isabel - Clara Simó i Cr. de la Maternitat d’Elna. DENOMINACIÓ D’ESPAIS: Espai de la Maria
del Mar Bonet i Espai de la Isabel Vilà.
9/02- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
- MOCIÓ DE SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER
L’1 D’OCTUBRE.

Desenvolupament de la sessió:
1/02- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 1/2021,
19.01.2021.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per unanimitat dels sis
membres presents, dels set que legalment el componen.
2/02- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET 8/2021, DE 26.01.2021, INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2021.Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 8/2021, de data 26 de gener de 2021, referent
a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2020.
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 8 /2021.Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2021.
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
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 2021, la modificació de crèdit consistents en la
incorporació de romanents d’acord amb el següent detall de partides i imports:
PRESSUPOST DE DESPESES
Clas
Prog
Econ
Partida Descripció
Pressupost
Finançament
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Org
1
1

de despeses
afectat
Adquisició taules i cadires
9.000,00
Direcció obra piscina
4.900,50
TOTAL
13.900,50
L’import total de romanents aprovats és 13.900,50 €. Aquests romanents es financen:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Partida
Descripció
Import
1-87001-01
Romanent de crèdit
13.900,50
TOTAL
13.900,50
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.”
920
342

63502
62719

L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
3/02- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2020, DECRET 37/2021 DE DATA 25.02.2021.Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 37/2021, de data 25 de febrer de 2021,
referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2020.
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 37/ 2021.FETS
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la liquidació
de l’exercici 2020.
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 2020 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.
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1270441,87
71266,71
1341708,58
1202616,89
1202616,89
814574,32
388042,57

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

243324,26
-32158,72
198084,35
13081,19

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

401123,76

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.
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

1270441,87
71266,71
1341708,58
1296643,84
2121,66
1032666,13
261856,05

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

267600,21
24771,18
169769,09
73059,94

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

334915,99

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat es detalla a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/20__
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

DRETS

OBLIGACIONS

RECONEGUTS NETS

RECONEGUDES NETES

685.719,40
233.802,78
919.522,18

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)

528.223,89
623.440,48
1.151.664,37

PRESSUPOSTARI

375.000,00

50.952,52

157.495,51
-389.637,70
-232.142,19
0,00
0,00
324.047,48

1.294.522,18

1.202.616,89

91.905,29

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)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

RESULTAT
AJUSTOS

98.659,61

98.659,61
190.564,90

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

4 / 25

Exercici Comptable:

2020

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2018

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

262.951,96
366.564,73
261.856,05
73.059,94
31.648,74
437.397,55
388.042,57
13.081,19
36.273,79
0,00

192.119,14
26.321,51
165.797,63

4.5. Estalvi net
L’estalvi net es:
ESTALVI NET:
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i
-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
-Anualitat teòrica
ESTALVI NET

2020
685.719,40

524.381,87
69.430,90
91.906,63

4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 165.797,63 €. 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:
- Adquisició de taules i cadires per import de 9.000,00 €
- Direcció obra piscina per import de 4.900,50 €
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 -256.062,43 €.
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
919.522,18
Despeses no financeres
1.151.664,37
Dèficit no financer
-232.142,19
Ajustos d'ingressos
Recaptació
-24.616,18
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PTE
695,94
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
895.601,94
Despeses ajustades
1.151.664,37
Necessitat de finançament
-256.062,43
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 2019 amb aquell que es desprèn de la
liquidació del 2020.
S’incompleix la Regla de la despesa amb un marge de - 221.22,61 € d’acord amb el detall de l’ANNEX
9.
Liquidació exercici Liquidació exercici
Concepte
2019
2020
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
957.909,04
1.148.338,94
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 2.592,30
0,00
SEC)
-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
0,00
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
0,00
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
0,00
+/-Arrendament financer.
0,00
+Préstecs
2.592,30
0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per
0,00
compte d'altres Administracions Públiques
0,00
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte 960.501,34
1.148.338,94
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
0,00
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 342.891,02
291.595,31
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
15.000,00
41.393,43
Estat
226.356,98
140.217,45
Comunitat Autònoma
0,00
32.834,71
Diputacions
101.534,04
77.149,72
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Altres Administracions Públiques
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)
617.610,32
856.743,63
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
0,029
Despesa computable incrementada per la taxa de 635.521,02
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents 0,00
de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents 0,00
de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 635.521,02
(4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
856.743,63
(5)
Marge d'incompliment
-221.222,61
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
38,72%
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.
El volum de deute viu a 31/12/20, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és de 87,90%.
Nivell de deute viu
Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
685.719,40
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
0,00
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
685.719,40
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
602.736,35
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
87,90%
4.9.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 21,08 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 2019 han estat reconegudes el 100%.
2. L’estat d’execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del
superàvit de l’exercici 2018 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
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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.
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,
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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, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic del 2020.
Segon.- La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa, per la qual cosa el Ple de la corporació hauria d’aprovar un
Pla Econòmic Financer, això no obstant, d’acord amb la Disposició addicional 3a del Reial Decret
463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, s’estableix la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. Aquesta mesura s’aplica a tot el sector públic definit a la
Llei 39/2015 que, segons el seu article 2, comprèn l’Administració General del Estat, les
Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren les Administracions Locals.
Així doncs, i com la norma no estableix cap excepció, aquesta suspensió de terminis és aplicable a la
tramitació del pla econòmic financer, la qual queda suspensa fins a la finalització de l’estat d’alarma.
Tanmateix, el passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria
absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual se sol·licita del Congrés
dels Diputats l'apreciació de què Espanya està sofrint una pandèmia, la qual cosa suposa una
situació d'emergència extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió constitucional que
permet en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.
Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des d'aquell dia en
què es va prendre l'acord, queden suspesos durant l'exercici 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i la
regla de despesa.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri,
d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril.
Quart.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Cinquè.- Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament sostenibles.”
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat i conforme.
4/02- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES:
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D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, EXERCICI 2020.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 2020.
“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 2020.
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 -256.062,43 € d'acord amb el
detall de l’ANNEX 8.
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
919.522,18
Despeses no financeres
1.151.664,37
Dèficit no financer
-232.142,19
Ajustos d'ingressos
Recaptació
-24.616,18
PTE
695,94
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
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Ingressos ajustats
895.601,94
Despeses ajustades
1.151.664,37
Necessitat de finançament
-256.062,43
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 2019 amb aquell que es desprèn de la
liquidació del 2020.
S’incompleix la Regla de la despesa amb un marge de -221.222,61 € d’acord amb el detall de
l’ANNEX 9.
Liquidació
Liquidació
Concepte
exercici 2019 exercici 2020
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
957.909,04
1.148.338,94
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
2.592,30
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
0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
0,00
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
0,00
+/-Arrendament financer.
0,00
+Préstecs
2.592,30
0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
0,00
Administracions Públiques
0,00
Altres
960.501,34
1.148.338,94
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres
0,00
ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 342.891,02
291.595,31
Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
15.000,00
41.393,43
Estat
226.356,98
140.217,45
Comunitat Autònoma
0,00
32.834,71
Diputacions
101.534,04
77.149,72
Altres Administracions Públiques
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)
617.610,32
856.743,63
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
0,029
635.521,02
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 0,00
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 0,00
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
635.521,02
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
856.743,63
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Marge d'incompliment
-221.222,61
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
38,72%
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 31/12/20, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és de 87,90 % d’acord amb el detall del ANNEX 10.
Nivell de deute viu
Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
685.719,40
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
0,00
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
685.719,40
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
602.736,35
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
87,90%
4.1.4.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 21,08 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
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.
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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 -256.062,43 euros,
però en el ben entès que durant l’exercici 2020 pel finançament de les inversions, concretament per la
construcció de la piscina municipal, s’ha demanat un préstec de 375.000,00 €, fent per tant una
capacitat real de finançament de 118.937,57 € al tancament de l’exercici.
2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici no 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 - 221.222,61 €.
(Límit regla despesa 2020: 635.521,02 € - Total despesa 2020: 856.743,63 = - 221.222,61 € de
marge d’incompliment).
Ara bé, cal entendre que la despesa computable és complidora, atenent a la suspensió de les regles
fiscals pel 2020 i 2021. Ja que la despesa computable que determini la liquidació de 2021 s’entendrà
complidora i es prendrà com a base per fixar el sostre de despesa pel 2022.
3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 87,90%.
4. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària / la
regla de la despesa, per la qual cosa el Ple de la corporació hauria 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.
5. Això no obstant, d’acord amb la Disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
s’estableix la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les
entitats del sector públic. Aquesta mesura s’aplica a tot el sector públic definit a la Llei 39/2015
que, segons el seu article 2, comprèn l’Administració General del Estat, les Administracions de les
Comunitats Autònomes i les Entitats que integren les Administracions Locals. Així doncs, i com la
norma no estableix cap excepció, aquesta suspensió de terminis és aplicable a la tramitació del pla
econòmic financer, la qual queda suspensa fins a la finalització de l’estat d’alarma.
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6. Cal deixar constància que el passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va
aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual se
sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està sofrint una pandèmia, la qual
cosa suposa una situació d'emergència extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió
constitucional que permet en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute
públic.
Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des d'aquest dia en
què es va prendre l'acord, queden suspesos durant l'exercici 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i la
regla de despesa.”
- INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2020.Tot seguit es dona compte de l’informe resum anual sobre el control intern, de l’exercici del 2020.
“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
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 2020
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 2020 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.
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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).
- 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 2020:
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.
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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: un (1).
FASE: P
- Nombre d’informes: quinze (15).
Fiscalitzats amb objeccions:
Cap
Fiscalitzats amb discrepància no resolta:
Cap
d) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
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.
Intervencions:
La Sra. Auró diu que d’acord amb l’informe d’intervenció se supera el 75% de la ràtio d’endeutament i
ja veurem que passarà l’any vinent.
5/02- INFORME ALCALDIA DECRET 48/2021 DE DATA 09.03.2021, APROVACIÓ PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2022-2023-2024.Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 48/2021, de data 9 de març de 2021, referent a
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2022 -2023 – 2024.
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 48 / 2021.APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2022-2024.
Identificació de l’expedient: Pla pressupostari a mig termini 2022-2024
FETS
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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 2022-2024 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 2022-2024.
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 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 2022-2024 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
2022
2023
2024
Capítol 1
262.562
267.813
273.170
Capítol 2
7.140
7.283
7.428
Capítol 3
223.621
228.093
232.655
Capítol 4
199.881
202.578
205.330
Capítol 5
14.363
14.650
14.943
Ingressos corrents
707.566
720.418
733.526
Capítol 6
0
0
0
Capítol 7
0
120.000
0
Ingressos de capital
0
120.000
0
Capítol 8
0
0
0
Capítol 9
0
0
0
Ingressos financers
0
0
0
INGRESSOS TOTALS
707.566
840.418
733.526
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DESPESES
2022
Capítol 1
292.726
Capítol 2
335.053
Capítol 3
4.020
Capítol 4
3.450
Capítol 5
12.500
Despeses corrents
647.749
Capítol 6
0
Capítol 7
0
Despeses de capital
0
Capítol 8
0
Capítol 9
45.051
Despeses financeres
45.051
DESPESES TOTALS
692.800
Quadre 2 - COMPLIMENT LOEPSF
OBJECTIU
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
2020
2021
Superàvit/Dèficit no
financer
-230.021
40.880
Ajustos
-22.608
-24.462
Capacitat / Necessitat
de finançament
-252.629
16.417
COMPLIMENT
REGLA DE LA
DESPESA
2020
2021
Despesa màxima
832.419,95
Despesa pressupost
550.049,61
Marge Regla despesa
282.370,34
OBJECTIU DEL
DEUTE
2020
2021
Deute viu
561.856,82
Ingressos corrents
ajustats
751.496,52
Rati de deute viu
74,77%

2023
298.581
341.754
4.040
3.450
12.500
660.325
120.000
0
120.000
0
62.344
62.344
842.669

2024
304.552
348.589
4.061
3.450
12.500
673.153
0
0
0
0
55.943
55.943
729.096

2022

2023

2024

59.817
-26.107

60.093
-26.629

60.373,39
-27.161,75

33.710

33.463

33.212

2022
550.049,61
514.749,29
35.300,32

2023
514.749,29
472.325,27
42.424,01

2024
472.325,27
605.152,78
-132.827,51

2022
516.805,75

2023
454.461,84

2024
398.518,57

707.566,48
73,04%

720.417,81
63,08%

733.526,17
54,33%

L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.
6/02- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LES
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I EL VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC
LOCAL.El Regidor de Finances, Sr. Oscar Abascal, remarca que bars, cafeteries, restaurants, hotels,
establiments turístics, etc..., són dels sectors més afectats per la crisi del COVID-19, i des de
l’Ajuntament es vol estar al costat dels establiments d’aquest sector situats en el municipi de
Vilagrassa.
Atès que el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació i havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de
l’ordenança fiscal que es troba vigent en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es procedent la
seva modificació, pel que fa a la suspensió durant l’exercici econòmic del 2021 de l’apartat C de
l’article 6.7, referent a l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
així com l’informe d’impacte de la modificació.
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 del Regidor de Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria
absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic del 2021 exclusivament, la modificació
de l’Ordenança Fiscal núm. 22 - Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies
d’ús públic local, consistent en la suspensió de manera transitòria de l’apartat C - Per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, de l’article Article 6è. Quantia
tributària, punt 7, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els
efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.
Ordenança fiscal núm. 22
Article 6è. Quantia tributària
7.
Altres taxes:
C.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa exercici 2021
1. Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos
2,00 €
des de l’abril fins a l’octubre – fins a 12 cadires
Suspensió transitòria
durant l’any 2021
2. Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos
10,00 €
des de l’abril fins a l’octubre – a partir de 13 cadires
Suspensió transitòria
durant l’any 2021
3. Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que
10,00 €
correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – fins a 3 taules
Suspensió transitòria
durant l’any 2021
4. Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que
30,00 €
correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – a partir de 4 taules
Suspensió transitòria
durant l’any 2021
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 presentarhi 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.- S’acorda l’aixecament de la suspensió de l’exposició pública de l’aprovació de la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 22, d’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Quart.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021 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.
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
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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 està a favor d’ajudar als comerços i restauradors.
7/02- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER L’EXERCICI
ECONÒMIC DEL 2022.Per resolució de l’Alcaldia amb data 23.03.2021 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’ ICIO vigent en el municipi de Vilagrassa.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació i havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de
l’ordenança fiscal núm. 4 que es troba vigent 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, així com els
informes d’impacte de les modificacions.
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 del Regidor de Finances Sr. Oscar Abascal i Abascal, l’Ajuntament Ple, per majoria
absoluta, per quatre vots a favor dels regidors/es del grup (JxV) (JxCAT-JUNTS), i dos abstencions de
les regidores del Grup (FP-AM), Sra. Auró i Sra. Cabrerizo, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic del 2022 i següents, la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 4 – Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Article 1r. Fet imposable
1. D’acord amb el que s’estableix de l’article 100 al 103 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
constitueix el fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la realització,
dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom
exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta
llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
2. S’inclouen els règims de presentació de declaració responsable o de comunicació prèvia en el
fet imposable indicat a l’apartat primer.
3. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereixen els apartats anteriors podran
consistir en les que es determina a la Llei d’Urbanisme de Catalunya i reglaments que la
despleguin.
Article 3r. Base imposable, quota, tipus de gravamen i acreditament
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la
instal·lació o l’obra i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. No
forma part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i demés impostos semblants
propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de caràcter
públic local, relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació u obra, ni tampoc els
honoraris de professionals, el benefici empresarial del constructor ni qualsevol altre concepte
que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el fixat per aquest Ajuntament i com a màxim del 4%.
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a) El tipus de gravamen serà del 4 % del pressupost d’execució per contracta del projecte
presentat.
b) El tipus de gravamen serà de l’1 % del pressupost d’execució de les obres per tancar
els terrenys en sòl urbà.
c) El tipus de gravamen serà del 2,2 % del pressupost d’execució de les obres, ja siguin de
construccions, instal·lacions o moviments de terres d’activitats agrícoles i ramaderes en
SNU.
d) El tipus de gravamen serà del 2,2 % del pressupost d’execució de les obres majors (amb
projecte tècnic visat) de rehabilitació, reforma o substitució en edificis destinats a
habitatges, de més de 75 anys. Per determinar l’antiguitat, es tindrà en consideració
l’any de construcció que figura a la fitxa del cadastre de l’IBI de naturalesa urbana.
e) El tipus de gravamen serà del 1,46 % del pressupost d’execució de les obres menors i
majors en edificis i conjunts d’interès històric artístic, així com dels elements
arquitectònics a protegir.
f) El tipus de gravamen serà del 0 % del pressupost d’execució de les obres d’arrebossar i
pintar les façanes dels edificis situats en sòl urbà.
4. L’impost, en general, s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o
l’obra, encara que hom no hagi obtingut la corresponent llicència.
Article 5è. Bonificacions i exempcions
1. Bonificacions:
a. Bonificació amb declaració d’especial interès.
1. 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
tal declaració. El Ple de la corporació podrà acordar, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, 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.
2. Es concedirà una bonificació del 27% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afectin a les finques situades en sòl
urbà i/o urbanitzable del municipi, per ésser considerades d’especial interès, que
es trobin incloses en el tipus de gravamen de l’article 3r. 3.a).
b. Altres bonificacions.
1. Una bonificació del 63 % de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.
2. Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions u obres referents als habitatges de protecció oficial.
3. Les bonificacions previstes en aquest apartat b), no s’aplicaran a la quota
resultant de l’aplicació de la bonificació de l’apartat a) 1 anterior.
2. Exempcions:
a. Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació u obra que sigui propietat de l’Estat, les Comunitats Autònomes o les
Entitats Locals, que estan subjectes al mateix, vagin a ser directament destinades a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i
de les seves aigües residuals, malgrat la seva gestió es porti a terme per Organismes
Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022 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.
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Tercer.- 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 text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, 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 Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa i
de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester pel
desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
Intervencions:
La Sra. Auró pregunta en relació a les obres incloses en l’apartat f) de l’article 3r.3, si també serà
gratuïta l’ocupació de la via pública per portar-les a terme.
El Sr. Serés, demana que informi el secretari.
El secretari indica que són dos conceptes diferents, un és per l’ICIO i l’altre per l’ocupació de la via
pública, podent-se entendre la gratuïtat per ambdós.
El Sr. Serés, manifesta que serà gratuït com fins ara.
La Sra. Auró, demana que la bonificació del 63% de la quota a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats sigui
augmentada fins el 90%, essent així més generosos amb aquest col·lectiu.
El Sr. Serés, manifesta que mantenen la proposta d’acord presentada.
8/02- DENOMINACIÓ VIES PÚBLIQUES: Av. dels Països Catalans; Cr. de Montserrat
Carulla; Cr. d’Isabel - Clara Simó i Cr. de la Maternitat d’Elna. DENOMINACIÓ RACONS
AMB ENCANT: Mirador de la Maria del Mar Bonet i Mirador de la Isabel Vilà.Atès que l’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment, amb la finalitat d’aprovar la denominació de
diferents vies públiques i de racons amb encant en espais públics del municipi.
Atès que en data 23.03.2021, 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.
Una vegada efectuada la presentació de les noves denominacions i els motius per a fer-ho per parts dels
regidors/es de l’equip de govern, a proposta de l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés i Aguilar,
l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per quatre vots a favor i dos abstencions de les Sres. Auró i
Cabrerizo del grup (FP-AM), acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la denominació dels vials públics següents:
a) Av. dels Països Catalans: vial perpendicular del carrer de Sebastià Sala al riu Ondara, d’accés als
equipaments de la zona nord del municipi.
b) Cr. de Montserrat Carulla: vial paral·lel al carrer de Sebastià Sala i perpendicular a l’Av. dels Països
Catalans, d’accés a les piscines i CEIP.
c) Carrer d’Isabel - Cara Simó: vial perpendicular al carrer Sebastià Sala i a la sèquia del Molinal,
proper al carrer de Sant Just.
d) Carrer de la Maternitat d’Elna: vial perpendicular al carrer Sebastià Sala i a la sèquia del Molinal,
proper al carrer del Tricentenari.
Segon.- Aprovar inicialment la denominació de racons amb encant els espais públics següents:
a) Mirador de la Maria del Mar Bonet: Espai situat a la zona nord del carrer del Nord, on es troba la
font dels Vilagrassens fora Vila.
b) Mirador de la Isabel Vilà: Espai situat al nord de sèquia Molinal, on es troba el Portalet.
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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.
Intervencions:
La Sra. Auró, diu que el seu grup s’afegeix a la proposta, doncs no hi ha res a dir a les persones
proposades. Ara bé, creu que hauria estat bé fer una consulta al poble perquè hi hagués pogut
participar.
El Sr. Serés, manifesta que és raonable fer una consulta i que en altres ocasions s’havia fet, però que
aquesta vegada han considerat fer-ho així, per no caure en una dispersió de noms pel caire de la
proposta. Considera que és una proposta treballada, ben travada i per la seva naturalesa hauria d’ésser
acceptada i gaudir del favor de tothom.
Acaba dient que Vilagrassa, passa de no tenir cap carrer amb nom de dona a tenir-ne molts.
9/02- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.Mocions.- MOCIÓ DE SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU
PER L’1 D’OCTUBRE.
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde d’Agramunt i
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la
interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el
responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència
també en el procés electoral que hi ha en marxa.
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les eines per poder
votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític
obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del
segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i
ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la
causa general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una
retallada dels drets i llibertats col·lectives.
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític català és el del diàleg
i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els
presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra
totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar
indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que
l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir
democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a reiterar el
suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l’aturarà.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de (JxV) (JxCAT-JUNTS) proposa al Ple de l’Ajuntament de
Vilagrassa l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general independentista,
reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i
preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del conflicte.
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats
internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per
via democràtica i pacífica.
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per solucionar el
conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del govern de l’Estat espanyol, a la presidència del Congrés dels
Diputats, a la Presidència del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, al conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, Bernat Solé, a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència, a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya.
SETÈ.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Jordi Serés Aguilar, tan àmpliament com escaigui en dret,

per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat i execució
dels presents acords.
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que
legalment el componen, aprova la Moció de suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per
l’1 d’octubre.

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 18 de desembre de 2020, fins a la data d’avui, del núm. 223 al 228 del
2020 i del núm. 1 al 59 del 221, 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, pren la paraula el Sr. Alcalde, per posar de manifest que en relació a la
pregunta de gravar les sessions plenàries, assenyala que s’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa
Acustielec, SL, el qual ascendeix a la quantitat de 2.700 euros. Reitera que per part de l’equip de
govern no hi ha cap inconvenient en gravar les sessions plenàries, com s’està fent actualment amb les
videoconferències, malgrat tot considera que és una despesa que ens podem estalviar i que quan es
puguin fer plens presencials els veïns poden assistir-hi, per tant ho deixaríem com fins ara.
La Sra. Auró, fa tres preguntes, la primera en relació a la piscina per saber quin criteri faran servir per
banyar-se els infants de 0-3 anys en la zona de platja, doncs no veuen cap mesura de seguretat pels
infants i la família, ja que passem de la cota 0 a l’1,20 sense cap separació. La segona pregunta fa
referència a la plaça Sant Roc en relació a una barana que és molt alta i queda molt espai per sota, on hi
ha possibilitat que pugui caure algun infant, considera que es perillosa, per tant considera que s’hauria
de fer alguna cosa, a més la tanca de fusta hauria d’acabar de tancar la part dels gronxadors. I la tercera
i última és en relació al projecte hoteler del polígon, per si començaran aviat les obres.
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El Sr. Serés, pel que fa a la primera pregunta, manifesta que revisarà la normativa, però que els pares
són els responsables, amb el ben entès que la piscina gaudirà del servei de socorrista, de totes maneres
en el proper ple se li donarà més detalls.
La Sra. Auró demana la contesta per escrit abans del proper ple, ja que la zona de platja pot-ser un punt
de conflicte.
El Sr. Serés, recull la preocupació per la seguretat dels infants i li reitera que en donarà raó en el proper
ple.
En relació a la plaça Sant Roc, assenyala que l’actuació es va realitzar en base a un projecte urbanístic,
revisat i amb les característiques tècniques corresponents, al mateix temps recull la demanda i que si de
cas ho farà revisar a l’arquitecte, al mateix temps que reitera la responsabilitat dels pares. Afegeix que
la barana de fusta és en una zona de vianants, en un àmbit que considera protegit, malgrat tot es
revisarà per si s’ha de millorar la seguretat.
Per últim, el projecte hoteler es troba en fase de tramitació administrativa, amb la modificació de la
rotonda, pendent d’informes dels organismes corresponents.
La Sra. Auró diu que semblava quan es va passar pel ple que les obres tenien que començar a l’abril.
El Sr. Serés, diu que no és així.
TANCAMENT
I essent les dinou hores i quinze minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar
Firmado
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