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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinària 
Data: 4 de novembre de 2019 
Horari: 12:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura. 
 
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 per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 14.10.2019. 
2- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024. Inversions. 
3- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024. Municipis petits. 
4- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2020. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 14.10.2019. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
La Sra. Presidenta sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per 
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.  
 
 
2.- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024. Inversions.  
Atenent al que s’estableix al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. 
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la  qual s’obre la convocatòria única per a la 
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024.  
Atès que hi ha dues línies de subvencions, una de subvencions per a inversions i altra per acció 
territorial a municipis petits. 
Atès el que s’estableix a la base 2.2 de les generals dels PUOSC 2020-2024, on determina que l’òrgan 
competent de l’EMD, aprovi la realització de l’activitat objecte de subvenció.  
Atès que per secretaria intervenció s’ha redactat una memòria justificativa de la necessitat i viabilitat 
econòmica del projecte de la línia per a invencions. 
Vistes les memòries tècniques valorades de les actuacions denominades: “Urbanització de l’accés 
nord al Carrer Tallat” i “Urbanització de l’accés sud al Carrer Tallat”, redactades per arquitecte, que 
ascendeixen a la quantitat de 272.308,32 euros. 
Atès que les dues actuacions anteriors es troben incloses en el Pla Estratègic Municipal de Vallbona de 
les Monges (PEMVM) 2020-2025. 
A proposta de la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen, acorda: 
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Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a INVERSIONS 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, mitjançant el projecte 
denominat: URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT DE ROCALLAURA. 
Segon.- Aprovar la memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de la línia 
per a invencions i l’expedient administratiu de sol·licitud d’inclusió en la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2020/2024, línia d’inversions.  
Tercer.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2020/2024, de l’actuació següents:  
Annex 2 – Línia de subvencions per a inversions 
Projecte:  URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT DE ROCALLAURA 

Prioritat Anualitat 
execució 

Denominació de les actuacions Import de 
l’actuació 

Subvenció 
sol·licitada 

1 2020 Urbanització de l’accés sud al  
Carrer Tallat 
 
Subvencions: 
Diputació de Lleida: 30.000,00 €. 
 

202.829,31 € 162.687,84 € 

2 2020 Urbanització de l’accés nord al  
Carrer Tallat 
 

     69.479,01 €       66.005,06 €  

  Totals 
 

   272.308,32 €     228.692,90 €  

Quart.- Efectuar i trametre la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2020/2024, pels mitjans telemàtics de 
l’extranet de les administracions catalanes. 
Cinquè.- Aprovar la memòria tècnica valorada de l’actuació denominada “Urbanització de l’accés nord 
al Carrer Tallat” i “Urbanització de l’accés sud al Carrer Tallat”, redactada per arquitecte, amb un 
pressupost d’execució per contracta (PEC) global de 272.308,32 €. 
Sisè.- Aprovar el Pla Estratègic Municipal, d’octubre de 2019, redactat per Arum consultoria 
ambiental, SLU.  
Setè.- Facultar la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, 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. 
 
3.- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PUOSC 2020-2024. Municipis petits. 
Atenent al que s’estableix al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. 
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la  qual s’obre la convocatòria única per a la 
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024.  
Atès que hi ha dues línies de subvencions, una de subvencions per a inversions i altra per acció 
territorial a municipis petits. 
Atès el que s’estableix a la base 2.2 de les generals dels PUOSC 2020-2024, on determina que l’òrgan 
competent de l’EMD, aprovi la realització de l’activitat objecte de subvenció.  
Atès que per secretaria intervenció s’ha redactat una memòria justificativa de la necessitat i viabilitat 
econòmica del projecte de la línia per a municipis petits. 
Vist l’avantprojecte denominat: “Urbanització del Carrer Prat de la Riba i Plaça de la Vila”, redactat 
per arquitecte,  que ascendeix a la quantitat de 156.936,13 euros, el qual es troba inclòs en el Pla 
Estratègic Municipal de Vallbona de les Monges (PEMVM) 2020-2025. 
A proposta de la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a MUNICIPIS 
PETITS del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, mitjançant el projecte 
denominat: URBANITZACIÓ DE VIALS DE ROCALLAURA. 
Segon.- Aprovar la memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte de la línia 
per a municipis petits i l’expedient administratiu de sol·licitud d’inclusió en la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2020/2024, línia de municipis petits.  
Tercer.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2020/2024, de l’actuació següents:  
Annex 3 – Línia de subvencions per a municipis petits 
Projecte:  URBANITZACIÓ DE VIALS DE ROCALLAURA. 

Prioritat Anualitat 
execució 

Denominació de les actuacions Import de 
l’actuació 

Subvenció 
sol·licitada 

3 2021 
Urbanització del Carrer Prat de la Riba i Plaça 
de la Vila 
 

 
156.936,13 € 

 
120.000,00 € 
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Quart.- Efectuar i trametre la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2020/2024, pels mitjans telemàtics de 
l’extranet de les administracions catalanes. 
Cinquè.- Aprovar l’avantprojecte de l’actuació denominada: Urbanització del Carrer Prat de la Riba i 
Plaça de la Vila, redactat per arquitecte, que ascendeix a la quantitat de 156.936,13 euros, inclòs en 
el Pla Estratègic Municipal de Vallbona de les Monges (PEMVM) 2020-2025. 
Sisè.- Aprovar el Pla Estratègic Municipal, d’octubre de 2019, redactat per Arum consultoria 
ambiental, SLU.  
Setè.- Facultar la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, 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. 
 
 
4.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2020. 
Per resolució de la Presidència de data 23.10.2019 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de 
les ordenances fiscals vigents en la vila de Rocallaura.  
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 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, 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 de la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic de  2020  i següents, la modificació de les 
Ordenances Fiscals següents: 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.- REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL 
SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
Article 6. Quota tributària. 
4.- Taxes: 
B.- Per utilització del domini públic  
1. Utilització de la Sala de Sessions, per reunió  20,00 €  
2. Utilització dels locals municipals, per particulars i entitats de Rocallaura   

(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)  
40,00 €  

3. Utilització dels locals municipals, per particulars i entitats del municipi  
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)  

80,00 €  

4. Utilització dels locals municipals, per peregrinacions  
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)  

80,00 €  

5. Utilització dels locals municipals, per particulars i entitats foranies 
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)  

150,00 €  

Condicions dels epígrafs 2, 3, 4 i 5:  
a) La concessió de l’ús del local resta condicionada a la prèvia sol·licitud de 
l’interessat i haver dipositat una fiança de 100,00 €, la qual serà retornada 
una vegada revisades les instal·lacions.  
b) L’EMD es reserva l’ús de les instal·lacions quan sigui per necessitats 
d’interès general. 
c) La Comissió de Festes resta exempta de liquidar taxes atès que es tracta 
d’activitats municipals. 

6. Lloguer de cadires municipals (preu per cadira i dia)  0,50 €  
7. Reposició de cadires llogades trencades (preu per cadira)   12,00 €  
8. Lloguer de tanques de vianants (preu per tanca i dia)  0,50 €  
9. Lloguer de taules (preu per taula i dia)    5,00 €  
10. Reposició de taules llogades trencades (preu per taula)  40,00 €  
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Ordenança Fiscal núm. 5.- TAXA SOBRE LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES 
Article 5e. Quota tributaria 
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per any i per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:  
 

Taxa per habitatge casc urbà 43,62 € 

Taxa per habitatge afores 50,46 € 
  

Taxa per allotjament comunitari    

Fins a 10 places 54,67 € 

Entre 10 i 50 places 184,87 € 

Mes de 50 places 679,60 € 

Balneari  / Casa de colònies 453,07 € 

Taxa per local/ magatzem 14,72 € 

Taxa per indústria i/o activitat 69,74 € 

 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i 
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
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’EMD. 
Tercer.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’EMD 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. 
Cinquè.- Facultar la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
TANCAMENT 
I essent les 12 hores 37 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, la 
secretària interventora accidental que en dono fe.     
 
Vist i plau 
La Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin   Àngels Minguella Torres 
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