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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 2/2015, DE DATA 29 D’ABRIL DE 2015.   
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT 
PLE EN DATA 29 D’ABRIL DE 2015.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21     
hores del dia 29 d'abril de 2015, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte 
els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M. 
ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària. 
Assisteixen els SRS. REGIDORS: JOSEP TORRA BORDA del grup CiU, M. ROSA 
BONET RUCHE de CiU, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU, ARNAU GALITÓ 
TRILLA de CiU, VICENT TRILLA BUDRIA de Esquerra AM i ESTER SERRET 
AMBOU de ESQUERRA-AM. 
NO ASSISTEIXEN, CONSTANTÍ PIQUÉ SOL de P.P. i M. TERESA PONS 
MINGUELL de P.P. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs. 
Regidors, és aprovada per unanimitat. 
 
2n.- INFORME MOROSITAT 1r. TRIMESTRE 2015. 
INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE 
JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.  
En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei 
15/2010, es dóna compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 4r trimestre de  
2014, del tenor literal següent, en la seva part conceptual: 
""INFORME DE TRESORERIA I D'INTERVENCIO  DEL COMPLIMENT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2015. 
La  funcionària que subscriu  en l'exercici de les funcions contemplades en els articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 
de setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, 
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials 
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per 
concessió i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat. 
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de 
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments 
derivats d’obligacions no pressupostàries. 
L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum 
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita 
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent: 
1) INFORME DE DATA 31/03/2015  
Pagaments total realitzat en el període: 322.827,01 €. 
Fora de període legal: 0   
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que 
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depassin els terminis legals de pagament:   0 
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
3r.- RETIMENT COMPTA GENERAL EXERCICI 2014.  
Per l’Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal del RETIMENT DE 
COMPTES I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST i annexes corresponents a l’exercici 
de 2014. 
Vista la documentació presentada, així com els preceptius informes de Secretaria-
Intervenció i Comissió Especial de Comptes de data 11 de març de 2015,  
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la seva sessió de 
data11 de març de 2015, degudament exposat al públic en termini i forma, sense que 
s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, 
PROPOSA a la Corporació  Municipal, l'adopció del següent acord: 
--A) -APROVAR DEFINITIVAMENT ELS COMPTES MUNICIPALS DEL 
PRESSUPOST GENERAL I  ELS DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI 
EXERCICI DE 2014 i MEMÒRIA DE TANCAMENT. 
El Compte General dóna el següent resum: 
-----TRESORERIA 
 Existència Cobraments de 

l’exercici 
Pagaments de 
l’exercici 

Existència final 

 188.769,11 € 1.822.688,08 € Op 1.793.646,02 € 217.811,17 € 
     
     
 
ROMANENT DE TRESORERIA                           Exercici                
1. (+) Fons líquids 217.811,17 

E 
 

2. (+) Drets pendents de cobrament 283.391,03  
3. (-) Obligacions pendents de pagaments 16.694,96  
I. Romanent de tresoreria total 508.148,77  
II. Ròssecs de cobrament dubtós 62.707,50  
III. Romanent afectat a desp.finanç. finalista   
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals 

445.440,67 €  
 
-----RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
DRETS reconeguts nets............................                                   1.474.420,43 € 
OBLIGACIONS reconegudes netes......                                     1.358.528,01 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI...                        115.892,42 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU 
 
-----ENDEUTAMENT/DETALL: 

     DESCRIPCIÓ             PEND.01.01.2013    AMORTITZ  PENDENTS    A 31.12.2014 
     DEUTES A LLARG TERMINI....      321.081,14           58.103,62         262.977,52 € 

Saldos deutors a retornar de les liquidacions de les entregues a compte de la 
participació en els tributs de l’estat i línia pagament a proveïdors avenç 
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (no computen com a deute): 
31.12.2014 pendent de liquidació 2008...........................................    4.857,23 € 
31.12.2014 pendent de liquidació 2009.......................................      18.535,77 € 
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----BALANÇ DE SITUACIÓ  a 31.12.2014:  
        TOTAL ACTIU:                                                                               9.370.197,43 
€ 
        TOTAL PASSIU:                                                                                9.370.197,43 
€   
--B) APROVAR LA MEMÒRIA DE TANCAMENT EXERCICI DE 2014, 
ADJUNTA AL RENDIMENT DE LA COMPTA GENERAL. 
ASSABENTAT  del contingut de l’INFORME D’INTERVENCIÓ pel que es fa 
constar el resultat de la liquidació respecte del compliment de:  
-----COMPLIMENT D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA -objectiu d’estabilitat 
pressupostària: diferència entre els Cap. 1 a 7 d’Ingressos i Cap 1 a 7 de despeses 
liquidades, RESULTAT  POSITIU (173.996,44  €),  
I RESULTAT PRESSUPOSTARI - SUPERÀVIT (115.892,82 €). 
-----COMPLIMENT REGLA DEL GASTO----------------------------------------- 
DESPESES NO FINANCERES CAP I -VI..........                     1.300.424,09 € 
SUBVENCIONS FINALISTES........                                              -74.562,03 € 
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2014:(taxa de referència de creixement del Prod. 
Interior Brut de mig termini de l'economia Española  1,5% sobre total despesa no 
financera liquidada exercici 2013 =1.323.985,17 + 1,5%) . 
--C) APROVAR L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE  BAIXES DE DRETS I 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS, donats de baixa amb efectes 
de 31.12.2014, d’acord amb els corresponents annexos que es detallen en l’expedient: 
DRETS ANUL·LATS/baixes,errors i altres, exercicis 2011,2012 i 2013: 39.067,15 €.                                 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 

4t.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI DELS BÉNS I DRETS DE 
L’AJUNTAMENT A 31.12.2014 
Als efectes del que disposa el vigent Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
Vist l’INVENTARI GENERAL de referència data 31.12.2011, aprovat per 
l’Ajuntament Ple en sessió de data 16.05.2012, segons el següent  
resum: 
1) BENS DE DOMINI PÚBLIC..................        2.907.374,69 € 
3) BENS PATRIMONIALS:.......................                 915.023,78  €  
5) OBLIGACIONS/........................                        409.066,01 € 
 
RECTIFICACIONS: 
Ateses les incidències que afecten a l’INVENTARI GENERAL reflectides en la 
compta d’administració del patrimoni i els seus corresponents assentaments 
comptables, COMPTES GENERALS EXERCICIS: 2012,2013,2014, 
ES PROPOSA A L’AJUNTAMENT PLE L’APROVACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL DELS BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER, RECTIFICAT A DATA 31.12.2014 i segons el següent resum: 
1) BENS DE DOMINI PÚBLIC..................       2.907.374,69 € 
Ús públic. Es relacionen parcs i jardins, places i vials urbans i no urbans. Índex  actes 
administratives de cessions i/o adquisicions. No hi ha valoració. 
Servei públic, construccions 2.907.374,69 € 
3) BENS PATRIMONIALS:.......................             943.304,58 €  
3.Terrenys /comptes 220  496.801,89 € 
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3.3 Mobiliari: maquinària, vehicles, 
      mobles, mobles artístics i equips informàtics. 
      Valoració comptes.222,223,226,227,228, 446.502,69 € 
ANUL.LAR -Altres cedits 229, PER OBSOLETS/EQUIP.INFORM.COL.LEGI S. 
ESPRIU (6.007,54 €) 
5) OBLIGACIONS/........................                        262.977,52 € 
compta 170/520 préstecs:                                                             262.977,52 € 
 
Que d’acord amb el que estableix  el  Reglament del patrimoni dels ens locals, i art. 
86  del R.D 781/86, de 18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, correspon al ple l’aprovació, la rectificació, i la comprovació 
de l’INVENTARI GENERAL DELS BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT, 
havent-se de trametre una còpia al Departament de Governació i a la Subdelegació del 
Govern en la província. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR. 
Per l’Alcaldia, en relació a nomenament de Jutge de Pau  Titular del municipi,  
Atès que s’ha de procedir en la tramitació de proposta nomenament del càrrec, segons 
escrit tramès per part del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, per compliment del termini de quatre anys de nomenament actual en 
el mes de març,  
Atès el que als efectes preveu el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i 
art. 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
Atès escrit d’interès en la continuació del càrrec, per part del titular actual Sr. 
ANTONIO PIÑOL SORRIBES, escrit de ref. 236/2011. 
ROSA TRILLA CASES, ref. reg. entrades 301/2015. 
Agraint l'interès per part dels dos veïns del municipi interessats,  
Atès que per part del Sr. Piñol s'ha vingut exercint el càrrec molt satisfactòriament, 
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del següent acord: 
ELEVAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, la 
PROPOSTA de nomenament del càrrec de Jutge de Pau Titular d’aquest Municipi, en 
el senyor ANTONIO PIÑOL SORRIBES, el currículum del qual es detalla en la 
corresponent sol·licitud del càrrec i que es trametrà així mateix al Tribunal Superior 
als efectes del seu examen i determinació d’incompatibilitats per a l’exercici de les 
seves funcions. 
FACULTAR A L’ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en 
relació amb el present acord. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT 
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'escrit tramès per L'ACM, en relació a pròrroga 
acord MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA LÈCTRICA. 

ANTECEDENTS 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
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entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu 
en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins 
el 31 de març de 2014,  
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP i 
també la cessió del contracte a l’ACM.  
FONAMENTS DE DRET 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte. 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa 
a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 
del contracte dels corresponents documents contractuals. 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de 
l’Ajuntament. 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment,  
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
Primer.- Que l’Ajuntament de VALLFOGONA DE  BALAGUER s’adhereix a la 
segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de 
dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les 
següents condicions econòmiques: 
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-BAIXA TENSIÓ 

Terme d’energia Terme de potència 

       Preus (€/kWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 
0,12823

1 
0,10453

3 
0,07136

4 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 
24,43733

0 
16,29155

5 

  
0,14973

7   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     
0,17180

4   
0,08847

8 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 44,444710     

  
0,13344

2   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     
0,15311

9   
0,06820

2 
Sublot 5 
(2.0DHA) 42,043426     

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
7è.- ELECCIONS MUNICIPALS 24 DE MAIG 2015 - NOMENAMENT 
MEMBRES MESAS ELECTORALS. 
D'acord amb el que és establert, i a tenor de convocatòria d'Eleccions Municipals per 
al proper dia 24 de maig de 2015, 
Atesa disposició del programa CONOCE de l'Institut Nacional d'Estadística-Cens 
Electoral, 
ES DÓNA COMPTE A LA COPORACIÓ MUNICIPAL DEL INTEGRANTS, 
PRESIDENTS I VOCALS, així com dels corresponents substituts, que han estat 
seleccionats per formar part de les 3 mesas electorals del municipi. 
S'adjunta llistats en annexes 1, 2 i 3 a la present acta. 
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA, i acorda traslladar els 
nomenaments a la Junta Electoral de Zona, per a la seva diligència i posterior 
notificació.  
 
8è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes, no n'hi han. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-dues hores, de tot 
el que com a Secretària, certifico. 
 
 


