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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 8/2015,  DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 
2015. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2015.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21     
hores del dia 11 de novembre 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 extraordinària. 
Assisteixen els SRS. REGIDORS: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU, GREGORI 
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, ÓSCAR POLO GIRALT de CiU RAMON BORDA 
GUASCH de CiU,  XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU, ANTONIO PIÑOL 
CARULLA de ERC-AM 
 
-NO ASSISTEIX EL REGIDOR SR. IGNASI AMOR BERGÉ  de ERC-AM. 
-EL REGIDOR Sr. CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P., assisteix al final del 6è. punt. 
S'excusa per confusió en l'horari. 
 
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.- PLA PARCIAL SAU DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. VERIFICACIÓ 
TEXT REFÒS. 
Per l'Alcaldia, en relació a l'expedient instruït per aquest Ajuntament,  PLA PARCIAL 
SÒL APTE PER URBANTIZAR DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSDA, 
Aprovat provisionalment per aquest Ajuntament Ple en la seva sessió de data 
17.04.2008 i ratificat en sessió de data 25.03.2015, 
Atès acord d'aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme de Lleida, en la 
seva sessió de data 9.07.2015, 
Condicionada la seva publicació i consegüent executivitat a la redacció i presentació 
d'un TEXT REFÓS que incorpori totes les prescripcions, Text que ha de ser referendat 
per l'Ajuntament Ple, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 
DONAR L'ASSABENTAT/VERIFICAT al TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL 
URBANÍSTIC, redactat per l'arquitecte Sr. Lluís Castelló Gendre, que inclou les 
prescripcions detallades en l'informe de l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida, en la seva sessió de data 9 de juliol de 2015. 
TRAMETRE A LA Comissió Territorial d'URBANISME DE LLEIDA per a la seva 
publicació al DOGC i consegüent executivitat. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER UNANIMITAT ACORDA: 
- DONAR EL VERIFICAT AL TEXT REFÓS redactat per l'arquitecte Sr. Lluís 
Castelló Gendre,  PLA PARCIAL URBANÍSTIC SÒL APTE PER URBANITZAR DE 
L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
 
3r.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT NÚM. 31: 
CANVI DE LOCALITZACIÓ DE ZONA LLIURE A L'HOSTAL NOU I LA 
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CODOSA, ALS EFECTES DE CONCENTRAR MÉS ESPAI LLIURE EN UN 
INDRET MOLT PRÒXIM. 
Per l’Alcaldia es dóna compte de l’expedient instruït als efectes de procedir en la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 31  dels de 
modificació, segons la proposta de modificació següent: 
CANVI DE LOCALITZACIÓ DE ZONA LLIURE A L'HOSTAL NOU, ALS 
EFECTES DE CONCENTRAR MÉS ESPAI LLIURE EN UN INDRET MOLT 
PRÒXIM. 
Ateses les vigents Normes Subsidiàries del Municipi aprovades per la Comissió 
d’Urbanisme de LLEIDA en data 30.04.1996. 
En base a la legislació vigent, Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per D. 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
Atesa redacció per part dels serveis tècnics del corresponent expedient de modificació 
de NORMES SUBSIDIÀRIES, núm. 31, arquitecte Sr. RAMON LLOBERA 
SERENTILL, i arquitecte tècnic Sr. JOSEP CASES LLOBET, 
Atès l'estudi conjunt amb els serveis tècnics de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Lleida, 
Atès informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, 
Vist el pertinent informe emès per Secretaria, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
Iniciar de nou l'expedient de la seva raó i deixar sense efectes les actuacions fins a la 
data dutes a termes (aprovació inicial Ple de data  22.12.2015, i vista la redacció de la 
modificació actual, 
1r -APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, redactada per 
l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l’arquitecte tècnic JOSEP CASES 
ROCA, núm. 31 de les modificacions: CANVI DE LOCALITZACIÓ DE ZONA 
LLIURE A L'HOSTAL NOU, ALS EFECTES DE CONCENTRAR MÉS ESPAI 
LLIURE EN UN INDRET MOLT PRÒXIM, PLÀNOLS 02 ACTUAL, 03 PROPOSTA 
ACTUACIÓ. 
2n - SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit de suspensió grafiat en el plànol 03 de 
l'expedient,  atès que  implica noves determinacions del  règim  urbanístic d'acord amb 
el que determina l'art. 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
3r -EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant publicació 
d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el taulell 
d’edictes  i web de l’Ajuntament,  
4t -APROVAR PROVISIONALMENT la modificació descrita proposada, cas de no 
presentar-se al·legacions i/o reclamacions en el termini de la seva exposició pública. 
Cas de presentar-se’n seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament. 
5è -CONDICIONAR L'EXECUTIVITAT DE LA PROPOSTA  a la signatura per part 
de la titularitat, d'acta de cessió lliure i gratuïta del terreny qualificat espai verd-plànol 
03 a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.  
6è -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
Per l'Alcaldia es dóna compte del canvis consensuats amb els serveis tècnics de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, motiu del reinici de l'expedient,  
concretant-se la concentració de l'espai verd que s'hi detalla i edificabilitat idèntica de la 
proposta inicial i terreny que queda de la propietat,  i condicionant cessió espai verd de 
la proposta. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.  
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4t.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT NÚM. 32: 
CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL TROBAMENT DE CARRER 
LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ AL NUCLI DE L'HOSTAL 
NOU I LA CODOSA. 
Per l’Alcaldia es dóna compte de l’expedient instruït als efectes de procedir en la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 32  dels de 
modificació, segons la proposta de modificació següent: 
CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL TROBAMENT DE CARRER 
LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ AL NUCLI DE L'HOSTAL NOU I 
LA CODOSA. 
Ateses  les  vigents  Normes  Subsidiàries  del  Municipi  aprovades per la  Comissió 
d’Urbanisme de LLEIDA  en data  30.04.1996. 
En base a la legislació vigent, Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per D. 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
Atesa redacció per part dels serveis tècnics del corresponent expedient de modificació 
de NORMES SUBSIDIÀRIES, núm. 32, arquitecte Sr. RAMON LLOBERA 
SERENTILL, i arquitecte tècnic Sr. JOSEP CASES LLOBET, 
Atès l'estudi conjunt amb els serveis tècnics de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Lleida, 
Atès informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, 
Vist el pertinent informe emès per Secretaria, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS  
ACORDS: 
Iniciar de nou l'expedient de la seva raó i deixar sense efectes les actuacions fins a ñla 
data dutes a termes (aprovació inicial Ple de data  22.12.2015, i vista la redacció de la 
modificació actual, 
1r.- APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, redactada per 
l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l'arquitecte tècnic JOSEP CASES 
ROCA, núm. 32 de les modificacions: CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL 
TROBAMENT DE CARRER LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ AL 
NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, PLÀNOLS 03 ESTAT ACTUAL, 04 
PROPOSTA ACTUACIÓ. 
2n.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit de suspensió grafiat en el plànol 4 de 
l'expedient,  atès que  implica noves determinacions del  règim  urbanístic d'acord amb 
el que determina l'art. 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
3r.- EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant publicació 
d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el taulell 
d’edictes  i web de l’Ajuntament,  
4t.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació descrita proposada, cas de no 
presentar-se al·legacions i/o reclamacions en el termini de la seva exposició pública. 
Cas de presentar-se’n seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament. 
5è -CONDICIONAR L'EXECUTIVITAT DE LA PROPOSTA  a la signatura per part 
de la titularitat, d'acta de cessió lliure i gratuïta del terreny qualificat espai verd/zona 
verda V/prevista en el planejament,  a l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.  
6è.- REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
7è.- DEIXAR SENSE EFECTES EL CONVENI URBANÍSTIC signat en data 
28.07.2007, entre l'Ajuntament de VALLFOGON ADE BALAGUER i el titular de la 
part afectada per la continuïtat del carrer,  Sr. Àngel Puyal Estruch.  
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Per l'Alcaldia es dóna compte del canvis consensuats amb els serveis tècnics de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, motiu del reinici de l'expedient, amb detall 
de les condicions d'edificabilitat de solar, respecte de les d'acabament del C/ Llibertat 
del nucli de l'Hostal Nou i la Codosa, i condicionant de cessió lliure i gratuïta de l'espai 
zona verda V assenyalat en les vigents NN.SS. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.  
 
5è.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES L'APROVACIÓ INICIAL 
D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANEJAMENT NÚM. 33: DETERMINACIÓ DELS POLÍGONS 
D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (P.A.U.) DINTRE DEL SÒL URBÀ DELS 
NUCLIS DE VALLFOGONA  
Per l’Alcaldia es dóna compte de l’expedient que es va instruir i aprovar inicialment per 
l'AJUNTAMENT PLE EN SESSIÓ de data 22 de desembre de 2014, de modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 33  dels de 
modificació, segons la proposta de modificació següent: 
DETERMINACIÓ DELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (P.A.U.) 
DINTRE DEL SÒL URBÀ DELS NUCLIS DE VALLFOGONA.  
Atès que aquest Ajuntament ha passat proposta de les dues modificacions anteriors, les 
quals eren part integrant i importat de l'expedient que ens ocupa, núm. 33 dels de 
modificació, 
Ateses les circumstàncies i atès que es requereix un estudi molt més acurat als efectes 
de determinació dels polígons d'actuació de tot el municipi, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS 
ACORDS: 
1r -DEIXAR SENSE EFECTES L'APROVACIÓ INICIAL DE  LA PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ, redactada per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i 
l'arquitecte tècnic JOSEP CASES ROCA, núm. 33 de les modificacions: 
DETERMINACIÓ DELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (P.A.U.) 
DINTRE DEL SÒL URBÀ DELS NUCLIS DE VALLFOGONA.   
2n - DEIXAR SENSE EFECTES LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en els àmbits de 
suspensió  grafiats en el plànol 01 del nucli urbà de Vallfogona, plànol 01 del nucli urbà 
de la Ràpita i 01 del nucli urbà de l'Hostal Nou i la Codosa, de l'expedient,  atès que  
implica noves determinacions del  règim  urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 
73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER UNANIMITA ACORDA: 
DEIXAR SENSE EFECTES L'EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE NORMES 
SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT NÚM. 33: DETERMINACIÓ DELS 
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (P.A.U.) DINTRE DEL SÒL URBÀ 
DELS NUCLIS DE VALLFOGONA, i explícitament els acords del tenor literal 
anteriors.  
 
6è.- EXPEDIENT NÚM. 42 DELS D'APROVACIÓ I/O ORDENACIÓ 
D'ORDENANCES I REGLAMENTS. 
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS I ORDENANCES 
REGULADORES. 
-A- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA. 
-B- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS URBANS. 
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-C- ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 38 REGULADORA DE LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
-D- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 -TAXA PER RECOLLIDA 
DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES. 
-E-  ORDENANÇA NÚM.5 -TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS. 
 
 1r .-PROPOSTES DE MODIFICACIÓ 
-A- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA. 
Art. 4.2 BONIFICACIONS, afegir: 
-S'estableix una bonificació del 20% de la quota de l'impost als titulars dels vehicles  
que justifiquin una reduïda incidència mediambiental. 
S’entén com a vehicles amb una reduïda incidència mediambiental els: 
- vehicles elèctrics, bimodals o híbrids (motor elèctric-benzina; elèctric-diesel o elèctric-
gas).  
- els impulsats mitjançant energia solar.  
- els vehicles que utilitzin biocombustibles (biogàs; metà; metanol o derivats d’olis 
vegetals) i els que utilitzin gas natural comprimit o hidrogen.  
- els que incorporin dispositius catalitzadors adequats a la seva classe o model, 
degudament acreditats en la fitxa tècnica del vehicle o altre document expedit a l’efecte, 
i que no emetin, o bé redueixin les emissions contaminants, amb emissions de CO2 
inferiors al 120gr CO2/km.  

La concessió d'aquestes bonificacions és de caràcter pregat, i documentat. 
-B- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 / IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS URBANS.  
Article 6. Bonificacions, modificar: 
1. En els supòsit de transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets de 
gaudi que limiten el domini, realitzats a títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels 
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptats, s’aplicarà una 
bonificació del 50 % sobre la quota resultant.  
(S’anul·la:  Per poder gaudir de la bonificació anterior, el subjecte passiu haurà de tenir 
la seva residència habitual, entenent com a tal, aquella que consta en el padró 
d’habitants, en la finca que es objecte d'imposició i tenir una renda familiar inferior a 
tres vegades el salari mínim interprofessional, bonificació del 95%). 
-C- ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 38 
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, afegir 
temàtica animals perillosos. 
Identificació i registre municipal d’animals de companyia Article 11. Identificació. 
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus 
animals amb un dels sistemes establerts en l'article 15 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol 
de protecció dels animals, i Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de protecció del animals. 
6. En compliment del que es disposa en el Real Decret 287/2002, de 22 de març, por el 
que s desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos i Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos,  
I als efectes d'expedició per a l’obtenció de la preceptiva LLICÈNCIA PER A LA 
TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS: 
a) .Aprovar el model d'instància redactat als efectes, així com la documentació pertinent 
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que s'haurà d'adjuntar a la instància. S'adjunta/ Annex a part. 
b) -Aprovar el model de carnet a expedir per l'Ajuntament. Annex a part. 
c) - Mesures de seguretat a incloure en la corresponent Llicència: 

• Aquests animals hauran de circular per les vies publiques necessàriament amb el 
morrió aprofita a la tipologia de racial de cada animal, amb el collar, amb la 
placa identificativa de la inscripció al cens municipal i amb la cadena o corretja 
no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se més d'una 
d'aquests gossos per persona. 

• Sota cap concepte podran circular lliurement i en cap cas podran ser conduïts per 
menors de setze anys. 

• La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà 
que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència 
administrativa atorgada per l'ajuntament. 

• Els animals potencialment perillosos, que es trobin en una finca, casa de camp, 
xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar 
lligats, a no ser que es disposi d'un habitacle amb la superfície, alçada i tancament 
adequat, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s'acostin a aquests 
llocs. 

• La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre municipal d'animals potencialment perillosos en un 
termini màxim de 48 hores. 

• En cas d'agressió d'aquest animal a persones o a altres bèsties s'haurà de 
comunicar immediatament al registre d'animals de l'ajuntament. 

VALIDESA de les  llicències: cinc anys, podent ser renovada per períodes 
successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en 
el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits per 
la tinença d'animals perillosos. 

Article 22. Registres 1.  
Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el registre a que 
fa referència  l’apartat anterior d'aquest article, els propietaris dels gossos potencialment 
perillosos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la 
indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres 
animals d'import mínim de cent vint mil euros (150.253,00 euros). 
Article 27. Tarifes. 
Taxa- Registre d'animals a l'ANICOM-Generalitat de Catalunya..................          3,00 € 
Taxa -Expedició de Llicència d'animals perillosos.............                                   10,00 € 
-D- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8- TAXA RECOLLIDA RESIDUS 
MUNICIPALS 
PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CONCEPTES TARIFARIS I ADEQUACIÓ 
TARIFES ORDENANÇA per  a l’exercici de  2016 i següents: 
Atès que prima en gran manera les tones de residus, i vist el volum que es recull en el 
municipi (2013:618,35tn, 2014: 639,02tn i 2015 685,2tn.), es fa un estudi més acurat 
respecte la distribució de quotes. 

-1.-TARIFES 
Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada:  58,19 € 
Per cada persona:              15,54 € 
Cafès, bars, etc.:                                                                                      291,70 €  
Establiments comercials i industrials,     176,08 € 
Supermercats, 2.150,00 € 
Hotels,   fondes,   cafès,   bars   indústries  i  altres establiments  o 
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comerços,   fora de casc   urbà, que disposen de contenidor,             579,60 €  
2n. Noves tarifes. 

Restaurants i bar-restaurant, 579,60 € 
Vivendes  i establiments fora de casc urbà:         
-Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada, (-30% d'urbà) 40,74 € 
Per cada persona, (-30% d'urbà)                                                                 9,07 € 
-Establiments comercials i industrials,                                                     176,08 € 
Ateses les modificacions d'aquest últims anys, i per tal d'unificar-la en un únic 
document, aprovar el Text Refós de l'Ordenança. 
-E-  ORDENANÇA NÚM. 5  -TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  
ADMINISTRATIUS. 
Article 7è. Tarifes, afegir: 
-Relatius al cadastre d'urbana i  rústega, 
Mod. 901.................................................. 10,00 € 
Mod. 902 i 904 ...................................      20,00 € 
 
2n -EXPOSAR al públic els anteriors acords mitjançant publicació d’edicte en el B.O. 
de la Província i taulell d’edictes de l’Ajuntament, per termini de 30 dies hàbils 
comptadors des del següent a la seva publicació última en el B.O.P, als efectes de 
presentació de reclamacions i/o al·legacions. 
3r -APROVAR DEFINITIVAMENT els acords de modificació d’Ordenances Fiscals,  
cas de que no es presentin al·legacions i/o reclamacions en el termini de la seva 
exposició pública, sense necessitat de posterior acord, atès el que als efectes preveu 
l’art. 17 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
4t -PUBLICAR íntegrament l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les 
Modificacions d'Ordenances aprovades. 
5è –Vigència.-Les anteriors aprovacions i o modificacions  regiran des del dia 1 de 
gener de 2016  i mentre no s’acordi la seva posterior modificació i/o derogació.  
 
Per l'Alcaldia es fa una explicació acurada de cada una de les motivacions de les 
modificacions proposades, modificacions que, a part l'obligatorietat de fer estudi de 
d'adequació dels  costos respecte de les tarifes-Ordenança (corresponents al servei de 
RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, gestió indirecta que es 
realitza a través del CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA), NO impliquen 
pujades en les taxes i impostos, com es ve fent des de fa anys. (última modificació 
general 2003). 
Es fa un detall descriptiu de cada modificació, fent-se constar que entren dins dels 
l'objectius (PLA D'ALCALDESES I ALCALDES/PAES 2020) de reducció d'incidència 
ambiental pel que respecta a l'IVTM; major abast de possibilitats d''obtenció de 
bonificació per als que resultin afectats per l'Impost sobre la plusvàlua; pel que respecta 
a les altres adequació a la casuística  i legalitat vigent. 
Respecte del servei de RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES-RESIDUS SÒLIDS 
URBANS, es fa un extens detall del cost de la recollida i  gestió, atès l'augment del cost 
comunicat per part del Consell Comarcal (en el que s'inclou també  una previsió per al 
tancament de l'actual abocador), INCIDINT-SE EN LA NECESSITAT DE 
MILLORAR EL RECICLATGE PER TAL DE  REDUIR LES TONES DE RESIDUS 
DE REBUIG , donat que globalment el preu del cost per tona de rebuig serà de 
149,75€/tn. 
També es dóna compte de la previsió de fer campanyes en general per conscienciar la 
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recollida selectiva, ressaltant que la Comarca de la Noguera és una de les últimes en el 
rànquing del reciclatge; així com també directament a establiments com restaurants i 
supermercat.   
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
7è.- INFORME DE TRESORERIA I D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE 
LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 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, INFORMA, 
ANTECEDENTS 
1.- En data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials, on s'estableix els terminis de pagament i el 
procediment de reclamació de deutes. 
En els seus articles 4 i 5, com a mecanisme de transparència en el compliment de les 
obligacions del termini de pagament estableix que es facin informes periòdics. Els 
tresoreres, o en el seu defecte, els interventors, elaboraran trimestralment un informe 
sobre  el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions 
pendents en les que s’està incomplint el termini. Així mateix, (l'interventor elaborarà 
trimestralment una relació de factures o documents justificatius amb respecte dels quals 
hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre i no s'hagin 
tramitat els expedients de reconeixement d’obligacions o no s'hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació de les mateixes. 
2.- D’aquest informe se'n donarà coneixement al Ple, i es remetrà a l’òrgan competent 
del Ministeri d'Economia i Hisenda i al Departament d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya. 
3.- La relació de factures o documents justificatius respecte dels quals han 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre i no s'han tramitat 
els expedients de reconeixement d’obligacions o no s'ha justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació de les mateixes s'ha de publicar en el termini de 15 dies a 
comptar des de la sessió plenària de la  que se'n dóna coneixement, per total de relació 
de factures i agrupant-se segons l’estat de tramitació. 
-Mesures contra la morositat/ Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la 
morositat, segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2010 de 5 de maig, 
transposició de la  Directiva 29/06/2000: 
Aplicació gradual dels terminis de pagament, comptats des de DATA DEL REGISTRE 
D’ENTRADES del document acreditatiu en el Registre General d’aquest Ajuntament/ 30 
dies. 
-Establir un Registre de Factures gestionat per intervenció pel que passen els documents 
acreditatius prèviament a la seva remissió a l’òrgan responsable. 
-Requeriment a l’òrgan gestor si ha transcorregut més d’un mes des de l’anotació al registre 
sense que s’hagi tramitat el reconeixement de l’obligació. 
-Obligació d’elaboració per Tresoreria d’un informe trimestral amb nombre i quantia 
d’obligacions que incompleixen en termini i remissió a òrgans que exerceixen la tutela 
financera. S’ha d’incorporar relació de factures que hagi transcorregut tres mesos des de la 
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seva anotació al registre i no s’hagi tramitat l’expedient de reconeixement d’obligacions. 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
-Articles 4, 5 i disposició transitòria primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
- Articles 200 i disposició transitòria vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de 
Contractes de l’Estat. 
CONTINGUT DE L’INFORME 
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: 
Pagaments realitzats en el III trimestre-2015: 
• Dins del període legal, import total:  297.286,84 € 
• Fora de període legal: 0    
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que 
depassin els terminis legals de pagament:   0 
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0 
Es fa constar pendent de resoldre liquidació subministrament ENDESA per enllumenat 
públic ET C/Bellcaire, (posada al dia per lectures estimades a lectura real i 
obligatorietat o no de pagament de reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU 
REGISTRE./El que es signa, en compliment del que és disposat i constància davant el 
Ple de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B., 1 de novembre de 
2015. LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades." 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
8è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia  el torn de precs i preguntes, 
Pel Sr. Piqué es fa un comentari respecte de l'encariment del preu del servei i la seva 
gestió, i també es pregunta que perquè l'Ajuntament de Balaguer no està adherida a la 
gestió de la recollida del Consell Comarcal de la Noguera, la qual cosa ajudaria a 
minorar costos. 
Per l'Alcaldia es corrobora el que diu el Sr. Piqué, però no pot donar cap raó, atès que 
entén que no hi ha cap obligació d'adherir-se al Consell, i Balaguer des de el primer dia 
que ha manifestat no incorporar-se perquè disposa de la logística i personal propi per fer 
el servei. També És comentat que aquest proper 2016, venç la contracta amb l'empresa 
concessionària actual, i potser llavors Balaguer ho reconsiderarà. 
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 
 


