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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 10/2015, DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 
2015. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 16 DE DESEMBRE DE 2015.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21,30   
hores del dia 16 de desembre 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. CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP. 
No assisteix el Regidor Sr. IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM, qui no excusa la 
seva assistència. 
 
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.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 
DE  2016, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL. 
Per  l’Alcaldia  donat compte de les necessitats municipals per a l’actual exercici de 
2016, les quals es reflecteixen en el Pressupost Municipal que ha de regir durant aquest  
proper exercici, així com les seves Bases d’Execució, i plantilla orgànica del personal. 
Donat compte del pertinent  informe jurídic-econòmic emès per Secretaria-Intervenció, 
Atès el que preveu la legislació vigent: La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de 
fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 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; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Passats als Srs. Regidors els estats d’Ingressos i Despeses, detallats a  nivell de partida, 
articles i àrees de despesa continguts en el Projecte de  Pressupost, en els termes que 
expressa el següent resum per Capítols, 
ES PROPOSA A LA  CORPORACIÓ MUNICIPAL: 
1r.- L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI DE 2016  I 
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ: 
PRESSUPOST 2016 
INGRESSOS                                                        €uros 
A) OPERACIONS CORRENTS--------------                
1.-Impostos  directes..................    645.000.00 
2.-Impostos indirectes................. 23.000,00 
3.-Taxes i altres ingressos............  267.900,00 
4.-Transferències corrents............. 415.900,00    
5.-Ingressos patrimonials............. 100,00  
B) OPERACIONS DE CAPITAL----------------------------------------- 
7.-Transferències de capital........... 95.700,00 
9.-Variació de passius financers.... 0,00 
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Total Pressupost d’Ingressos................... 1.447.600,00 
 
DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS------------------------------------ 
1.-Remuneracions de personal........... 351.800,00 
2.-Compra béns corrents i serveis...... 724.800,00 
3.-Interessos.......................... 3.000,00  
4.-Transferències corrents............. 29.000,00 
5.- Fons de  contingència.... 10.000,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL---------------------------------- 
6.-Inversions reals......... ..........  314.000,00 
9.-Variació de passius financers..... 15.000,00 
Total Pressupost de Despeses.....................                            1.447.600,00 
 
2n.- APROVAR LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT i relació de llocs de treball, elaborada d’acord amb el que als efectes 
disposa la vigent Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
EBEP/. Plantilla que queda adjunta al mateix Pressupost i exposada al públic en la 
mateixa forma i  termini. 
G) MODIFICACIONS PLANTILLA respecte de l'exercici 2015: baixa de llocs de 
treball personal amb contracte laboral indefinit: 1 personal serveis per jubilació 
voluntària, es deixa previsió 1 lloc treball auxiliar serveis administratius-comptabilitat.  
 
3r.- APROVAR les BASES D’EXECUCIÓ del Pressupost exercici econòmic de 
2016, amb aprovació  dels conceptes que s'hi detallen, i modificacions següents: 
COOPERACIÓ, fer previsió de la partida per al FONS DE COOPERACIÓ DE 
CATALUNYA (J. G. Local 29.01.2014), consignació del 0,3 % dels ingressos previstos 
pel concepte Impostos. 
A) RETRIBUCIONS PERSONAL DE L'AJUNTAMENT/ 
-Increment del 1% respecte de les retribucions vigents a 31.12.2015, en base a l'art. 19.2 
de la LLEI 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2016. 
-FIXACIÓ PARTIDA per al pagament resta paga extraordinària 2012, disposició 
addicional 12ª de la referida  LLEI de Pressupostos 48/2015. 
E)—Fixació preu/hora personal eventual: 
El personal eventual que realitzi treballs relatius als serveis generals, amb caràcter 
d'esporàdic i puntuals per l'Ajuntament, percebrà la quantitat de 7,60 €/bruts/hora 
treballada. 
F)-6 PERMISOS I VACANCES -R.D. Llei 10/2015 .. otras  medidas en materia de 
empleo público y de estímulo a la economia, pel que es  modifica l'art. 48 de l'EBEP: 

REGULARITZACIÓ permisos i dies de vacances per antiguitat, en base a la  
modificació de L'EBEP -ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC. 
a) Establiment de dos dies addicionals de permís per a assumptes particulars pel 
personal al complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per a cada 
trienni complert a partir del vuitè. 
b) Establiment de fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances pel personal 
en funció dels temps de serveis prestats següents: 15 anys de servei -1 dia addicional, 20 
anys de servei -2 dies, 25 anys de servei -3 dies, 30 o més -4 dies. 
H)~Fixació quilometratges desplaçaments personal i regidors: 
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Es fixa en 0,32 €/ quilòmetre en els desplaçaments per motius relacionats amb 
l'Ajuntament. 
4tr- EXPOSICIÓ PÚBLICA de l’aprovació inicial del Pressupost exercici 2016, les 
seves Bases d’Execució i Plantilla Orgànica del Personal, mitjançant anunci en el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província per termini 
de 15 dies hàbils, per atendre les reclamacions que es puguin presentar. De no produir-
se reclamacions i/o al·legacions de cap mena.  
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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 
-Seguidament per l'Alcaldia es fa una àmplia explicació del PRESSUPOST 
PRESENTAT, les partides principals, objectius i previsions tant  del pressupost ordinari 
com del pressupost d''inversions d'ingressos i despeses, fent-se extensiu en el concepte 
subvencions finalistes-destinades a les respectives inversions,  així com també  de les 
modificacions de les Bases i Plantilla orgànica del personal de l'Ajuntament. 
Donada la paraula als Srs. Regidors, 
Pel Sr. Piqué es fa un comentari/suggeriment en relació a les inversions previstes, creu 
que l'Ajuntament hauria de prioritzar un tema molt important per al municipi, i que 
entén que és el tema potabilització de l'aigua, ja remarcats els problemes per part del seu 
grup des del 2003, i que avui encara surten problemes amb la potabilització de l'aigua. 
Per l'Alcaldia i Regidor Sr. Galitó, es contesta que les analítiques surten bé,  només 
puntualment tenen algun problema i sempre per motius concrets, i que el tema terbolesa 
s'ha resolt amb els canvis interns en els respectius filtres. 
També que aquest Ajuntament té presentada la sol·licitud d'inclusió d'obra en el 
PUOSC, avui estancada la línia de subvencions, així mateix de la Diputació de Lleida.  
Que s'ha de fer l'actuació és clar,  s’han fet els estudis tècnics pertinents per el servei de 
potabilització més dinàmica, i amb capacitat de cabal suficient perquè sigui més 
correcta. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
3.- PROPOSTA/ADJUDICACIÓ OBRA: URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER 
A VIANANTS A L'ACCÉS DEL NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA - 
TRAM I, OBRA INCLOSA EN EL  PUOSC 2012, ref. 2012/683. 
Per l’Alcaldia, atesa convocatòria per a la  licitació contractació obra URBANITZACIÓ 
I VIABILITAT PER A VIANANTS A L'ACCÉS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA- 
TRAM I, convocatòria aprovada  en acord de l'Ajuntament Ple en sessió de data 
29.10.2015,  
Atès projecte tècnic redactat als efectes  pel tècnic col·legiat  Sr. Josep Cases Roca 
Col·legiat 198, 
Atesa inclusió de l’obra en el PUOSC 2012, de ref. 2012/683, pressupost de contracta   
69.924,66 € i IVA  de 14.684,16 €, i  subvenció PUOSC de 60.000,00 €, 
APROVAT DEFINITIVAMENT el corresponent projecte tècnic, acord Corporatiu 
adoptat en sessió de data 29.10.2015 exposat al públic mitjançant edicte publicat en el 
B.O. de la Província núm. 217, de data 11.11.2015 i DOGC 6995, de data 11.11.2015, 
Atesa convocatòria de licitació i  termini de presentació de propostes, B.O. Província 
núm. 223 de data 19.11.2015, 
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Atesa proposta d’adjudicació redactada per la MESA DE CONTRACTACIÓ en sessió 
de data 15.12.2015 i informe tècnic de valoració redactat a l'efecte, 
Vist el que als efectes disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, amb les modificacions introduïdes per la Llei 34/2010, de 5 d’agost,  
Proposa a la CORPORACIÓ MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
1r.- ADJUDICAR el contracte d’obra “URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER A 
VIANANTS A L'ACCÉS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA- TRAM I,  inclosa en el  
PUOSC 2012, ref. 2012/683, a l'empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURES SLU, CIF 
B25303611,  segons proposta presentada als efectes, ref. registre entrades 998/2015, per 
import de 52.884,02 €, i IVA de 11.105,64  € i millores proposades, subjecta al Plec de 
Clàusules Administratives i projecte tècnic corresponent.  
2n.- PUBLICAR aquest acord en el B.O. de la Província, en compliment del que es 
disposa en l'art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic. 
3r.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la partida número 6097.450 del pressupost 
de l’exercici 2015. 
4t.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la  resta de licitadors, art. 135.4 de la 
Llei 34/2010 de modificació de la 30/2007 de contractes del Sector Públic i 
PUBLICACIÓ en el perfil de contractant - www.vallfogona.net. 
5è.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, comparegui 
davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en 
document administratiu. 
6è.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar el tècnic director facultatiu col·legiat 198,  
Sr. JOSEP CASES ROCA. 
7è.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el Programa del PUOSC-2012 per finançar 
l’obra descrita. 
8è.- ACCEPTAR la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
9è.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, 
així com de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i 
execució de l’obra, així com la seva posada en servei. 
10è.- COMPROMETRE’S a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
11è.- FACULTAR a l’Alcaldia i/o Regidoria d’Obres i Serveis perquè signi quants 
documents siguin necessaris en relació amb el present acord. 
Per l’Alcaldia es fa una explicació de les millores d'obra de més i econòmiques 
presentades per  l’empresa adjudicatària. 
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 
 
4t.- PRECS I PREGUNTES 
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes, 
Pel Sr. Piqué es comenta el tema embornals al C/ de Térmens, que resulta que no hi ha 
sifó.  
Pel Regidor d’Obres es comenta que s’ha parlat del tema i està previst el seu 
arranjament. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 22 h, de tot el que com a 
Secretària, certifico. 
 


