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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 1/2016, DE DATA  11 DE MAIG DE 2016. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN 
DATA 11 DE MAIG DE 2016.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 hores del dia 
11 de maig de 2016, 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, , 
ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM i CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP. 
NO ASSISTEIX EL REGIDOR SR XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU, qui excusa 
la seva assistència. 
No assisteix el Regidor  Sr. IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM. 
 
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 2016 . 
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 1r trimestre de  
2016, 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 TRIM'2016. 
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 A31/03/2016  -Pagaments realitzats en el 1r. trimestre: 349.120,95 €. 
• 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 /entrevista amb personal responsable data març 
2016) 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 
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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., 31 de març de 2015/LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA,M. A. Pons Torrades. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
3r. PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/ASSABENTAT. 
Per l'Alcaldia, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera  i d'acord amb la metodologia establerta en el 
R.D. 635/2014, de 25 de juliol, metodologia de càlcul del període mig de pagament. 
EN COMPLIMENT DEL QUE ÉS DISPOSAT ES DÓNA COMPTE A LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT corresponent al 
primer trimestre'2016: promig en dies: 9,89 dies. 
Per l'Alcaldia es fa  l'explicació de  que el paràmetre des del qual es computa per part 
del programa de comptabilitat és el de la data d'aprovació de les respectives factures, 
essent premissa de l'Ajuntament el que el promig no superi els 30 dies des de el registre 
de les factures en el Registre General d'aquest Ajuntament. 
Es fa constar que la informació ha estat inserida  a la web municipal PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
4t.- RETIMENT COMPTA GENERAL EXERCICI 2015.  
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 2015. 
Vista la documentació presentada, així com els preceptius informes de Secretaria-Intervenció i 
Comissió Especial de Comptes de data 6 d'abril de 2016,  
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, 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 2015 i 
MEMÒRIA DE TANCAMENT. 
El Compte General dóna el següent resum: 
 
----TRESORERIA 
 Existència Cobraments de l’exercici Pagaments de 

l’exercici 
Existència final 

 217.811,17 € 1.673.237,35 € 
€€2.408.014,89 

Op 1.602.613,14 € 288.435,38 € 
 
ROMANENT DE TRESORERIA                           Exercici                
1. (+) Fons líquids 288.435,38   

2. (+) Drets pendents de cobrament 353.966,07  
3. (-) Obligacions pendents de pagaments 181.755,01  
I. Romanent de tresoreria total 511.099,67  
II. Ròssecs de cobrament dubtós 57.385,79 

872,6500,00 
 

III. Romanent afectat a desp.finanç. finalista 
Finançament afectat 

  
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals 

   453.713,88 €  
 
 
----RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
DRETS reconeguts nets............................                                  1.557.118,36 € 
OBLIGACIONS reconegudes netes......                                       1.542.469,98 € 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI...                         14.648,38 € 
CRÈDITS GASTATS FINANÇANT AMB ROMANET T.                   2.906,25 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU.............................              17.554,63 € 
---REGLA DE LA DESPESA-------------------------------- 
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2015......... 1.312.885,00 € /(taxa de referència de creixement 
del Prod. Interior Brut de mig termini de l'economia Española  1,3% sobre total despesa no 
financera liquidada exercici 2014 =1.296.036,455 + 1,3%).  
LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015 
DESPESES NO FINANCERES CAP I -VI..........                      1.444.067,34 € 
ASSUMPCIÓ I CANCEL.LACIÓ DE DEUTES                           -95.170,00 € 
SUBVENCIONS FINALISTES........                                              -41.523,00 € 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE ...........                             1.307.374,34 € 
---ESTUDI/ NIVELL D’ ENDEUTAMENT---------------- 

A) Càlcul nivell d’endeutament financer: 
Durant l’exercici de 2015, l’Ajuntament  NO  ha verificat noves operacions de deute públic. 
 DESCRIPCIÓ                   PEND.01.01.2015           AMORTITZ           PEND. A 31.12.2015 
 DEUTES A LLARG TERMINI....  262.977,52 €        95.170,01 €                       167.807,51 € 
Càlcul / Deute viu a 31.12.2015: 167.807,51 € x 100 / (Ingressos liquidats cap 1 a 5) 
1.299.220,87,00 € =  12,91% dels ingressos corrents liquidats exercici 2015. 
Estadística: 167.807,51 € / 1.880  hab. = 89,25  €/hab. 
----BALANÇ DE SITUACIÓ  a 31.12.2015-----------------  
        TOTAL ACTIU:  9.667.703,23 € 
        TOTAL PASSIU:                                                                                 9.667.703,23 €   
 
--B) APROVAR LA MEMÒRIA DE TANCAMENT EXERCICI DE 2015, ADJUNTA AL 
RENDIMENT DE LA COMPTA GENERAL. 
--C) 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/RESULTAT POSITIU/SUPERÀVIT.  
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI DELS BÉNS I DRETS DE 
L’AJUNTAMENT A 31.12.2015 
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 31.12.2014, aprovat per l’Ajuntament Ple en 
sessió de data 29.04.2015, segons el següent resum: 
1) BENS DE DOMINI PÚBLIC..................          2.907.374,69 € 
3) BENS PATRIMONIALS:.......................              943.304,58 €  
5) OBLIGACIONS/........................                           262.977,52 € 
RECTIFICACIÓ INVENTARI: 
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: 2015, 
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 31.12.2015 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 2.914.110,86 € 
3) BENS PATRIMONIALS:.......................            1.042.123,76 €  
3.Terrenys /comptes 220  503.740,15 € 
3.3 Mobiliari: maquinària, vehicles, 
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      mobles, mobles artístics i equips informàtics. 
      Valoració comptes.222,223,226,227,228, 538.383,61 € 
5) OBLIGACIONS/........................                        167.807,51 € 
compta 170/520 préstecs:                                                             167.807,51 € 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
6è.- CANVI NOMENAMENT DE TRESORER AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER.- 
Per l'Alcaldia, als efectes legals oportuns i ASSABENTAT,  es dóna compte a la Corporació 
Municipal del text del Decret d'Alcaldia núm. 58 - CARTIPÀS MUNICIPAL-CANVI 
NOMENAMENT DE TRESORER, de data 30.04.2016, del tenor literal següent: 
"Atès el que als efectes es preveu en l'art. 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel 
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplement de crèdit en el pressupost de l'Estat, i 
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, i que modifica 
l'apartat 2 de l'art. 92 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. . La modificació 
atribueix als funcionaris d'habilitació nacional de la sots-escala de secretaria-intervenció les 
següents funcions:  
Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
Intervenció-tresoreria, que comprèn el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
DECRETA: 
-DEIXAR SENSE EFECTES el nomenament del tresorer de l'Ajuntament de VALLFOGONA 
DE BALAGUER, formulat a favor del Sr. Regidor RAMON BORDA GUASCH, per mitjà de 
Decret núm. 45 de data 6/07/2015, i donat compte a l'Ajuntament Ple en sessió de data 
10/07/2015. 
Restar el Sr. RAMON BORDA GUASCH, co-titular del/s comptes bancaris, en qualitat de 
clauer i als efectes de mantenir les tres signatures conjuntes operatives. 
-ACORDAR que, de forma transitòria, serà la Sra. M.ANTONIETA PONS TORRADES, 
Secretària-Interventora de Ajuntament, l'encarregada d'assumir les funcions de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. 
-El que es Decreta a tots els efectes de signatures davant les entitats bancàries amb les quals 
operi aquesta Corporació. 
-Que es doni compte a l'Ajuntament Ple en la propera sessió que es celebri. 
-Que es procedeixi en la publicació d'aquesta resolució com legalment procedeixi."" 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
7è. -PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 43 DELS D'ORDRE DELS 
DE  MODIFICACIÓ/NOVA CREACIÓ D'ORDENANÇES I REGLAMENTS 
MUNICIPALS: 
A) - ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM.34 -REGULADORA DEL TRÀNSIT I ÚS 
DE LA VIA PÚBLICA EN ELS NUCLIS DEL MUNICIPI/ HABILITACIÓ DE 
SOLARS DE PARTICULARS -PER A ÚS COM A ZONA DE LLIURE 
APARCAMENT DE VEHICLES, NUCLI DE VALLFOGONA. 
APROVACIÓ DE LES CLÀUSULES QUE HAURAN DE REGIR LA CESSIÓ 
D'ÚS. 
B) -ORDENANÇA NÚM. 8 -SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIARIA 
D'ESCOMBRARIES-REESTRUCTURACIÓ PUNTS DE RECOLLIDA NUCLIS. 
C) -REGLAMENT NÚM. 4 /NORMATIVA OMPLIDOR DE BOTES-NUCLI DE 
VALLFOGONA- FIXACIÓ DE NORMES PER AL SEU BON ÚS. 
 
A) -HABILITACIÓ DE SOLARS DE PARTICULARS -PER A ÚS COM A ZONA 
DE LLIURE APARCAMENT DE VEHICLES, NUCLI DE VALLFOGONA. 
Atès acord adoptat per la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 23.03.2016, 
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AFEGIR A LA VIGENT ORDENANÇA MUNICIPAL núm. 34 REGULADORA 
DEL TRÀNSIT I ÚS DE LA VIA PÚBLICA EN ELS NUCLIS DEL MUNICIPI. 
Art. 3. 4 "-NORMATIVA DE TRÀNSIT I  CLÀUSULES QUE REGIRAN LA 
CESSIÓ D'ÚS DE PARTICULARS A L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER PER A LA SEVA HABILITACIÓ D'ÚS COM A ZONA LLIURE 
D'APARCAMENT DE VEHICLES, 
       A)Normativa i Clàusules: 
1r. -L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer  té com a un dels seus objectius la 
promoció de la millora del trànsit rodat de varis carrers del nucli de Vallfogona, que per 
les seves característiques, menys amplada lliure per circular i més trànsit rodat, 
impedeixen l'aparcament total de vehicles així com una bona circulació. 
2n -A tals efectes, considerant l'objectiu amb caràcter d'interès públic, i fets els estudis 
pertinents,  s'ha determinat la prohibició d'aparcament de vehicles en el següents carrers: 
C/ Estació -banda números parells del 2 al 46; C/ Balaguer en tot el seu traçat i a dues 
bandes; Passeig Sant Jordi en tot el seu traçat i a dues bandes. 
3r -Determinar l'assenyalament de varis solars del nucli urbà de Vallfogona, adients per 
a ser utilitzats com a zona lliure d'aparcaments de vehicles,  previ conveni de cessió d'ús 
a signar amb els corresponents propietari/s. 
4rt -CONTRAPRESTACIONS: L'AJUNTAMENT es farà càrrec de l'import de 
l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES/URBANA que corresponguin al solar de 
referència. Despesa que no és considerada com un arrendament i per tant es consigna el 
Càrrec a la partida pressupostària: 22601.912. 
L'Ajuntament es responsabilitza totalment de/l/les possibles danys i o perjudicis a 
tercers que l'ús del solar pugui provocar, eximint-se totalment a la propietat. 
5è -La PROPIETAT, deixarà el solar net i expedit i en condicions per al seu pretès ús. 
         B) CONVENI: 
-PRIMER -QUE EN___________________________, amb NIF _______________, en 
qualitat de propietari/a/s, dels solar ubicat al C/ ______, de referència 
cadastral___________ ___ de m2 de superfície, lliure i expedit, 
CEDEIX A L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER L'ÚS DEL 
SOLAR REFERENCIAT, ALS EFECTES DE SER UTILITZAT COM A ZONA 
LLIURE D'APARCAMENT DE VEHICLES. 
-SEGON -QUE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, es farà 
càrrec de l'import anual de l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES/URBANA que 
corresponguin al solar de referència, mitjançant presentació per part de la propietat del/s 
rebuts. Impost que a tall només de referència i exercici de 2015 importa la quantitat de: 
_   €. 
L'Ajuntament es responsabilitza totalment de/l/les possibles danys i o perjudicis a 
tercers que l'ús del solar pugui provocar, eximint-se totalment a la propietat. 
-TERCER -Que la propietat AUTORITZA a l'Ajuntament de Vallfogona  per a adequar 
el solar amb els materials -zahorres  i/o mesures que siguin necessàries per tal que quedi 
adequat PER AL BON ÚS COM A ZONA LLIURE D'APARCAMENT.  
-QUART -El present CONVENI, que regirà per un mínim de fins a 31 de desembre de 
2016,  no implica data límit, i  
S'EXTINGIRÀ per denúncia expressa del mateix per qualsevol de les parts, manifestada 
per escrit amb una antelació mínima d'un mes. 
-CINQUÈ -FER CONSTAR que l'Ajuntament DE VALLFOGONA, NO ADQUIREIX 
CAP MÉS DRET/TITULARITAT respecte del solar. 
         B) FACULTAR A L'ALCALDIA perquè signi els corresponents convenis amb el 
propietaris dels solars. 
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         C) PROCEDIR EN LA INCORPORACIÓ DE LA PRESENT NORMATIVA I  
CLÀUSULES, a la vigent Ordenança núm. 34 REGULADOR DEL TRÀNSIT ALS 
NUCLIS, mitjançant expedient de modificació d'Ordenances i Reglaments a aprovar per 
l'AJUNTAMENT. 
B) -ORDENANÇA NUM. 8 - SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES-
REESTRUCTURACIÓ PUNTS DE RECOLLIDA NUCLIS.--- 
Atès acord de la  Junta de Govern Local, sessió de data 6 d'abril de 2016, 
Atès estudi en relació a cost servei de recollida domiciliària d'escombraries, ateses 
recomanacions per part de la concessionària del servei CONSELL COMARCAL DE 
LA NOGUERA, serveis tècnics, 
DESPRÈS D'UN ACURAT ESTUDI PER UNANIMITAT ACORDA, ratificant-se en 
l'acord adoptat per aquesta Junta, sessió de data 20 de gener de 2016 
Afegir DISPOSICIÓ ADICIONAL a l'Ordenança, del tenor literal següent: 
"" --APROVAR LA SENYALITZACIÓ-UBICACIÓ, d'acord amb el plànol del nucli 
urbà de Vallfogona, de 9 punts únics i col·lectius de recollida selectiva de residus sòlids 
urbans a Vallfogona;  la Ràpita (4)  i l'Hostal Nou i la Codosa (6), (Carrefour a part), i 
un sense illa al C/ Alguer. 
--DETERMINAR L'INTERÈS PÚBLIC DE LA MESURA, en el sentit d'aconseguir 
una millora en el reciclatge, rebaix de despesa de recollida i per tant aconseguir una 
disminució del cost del servei, alhora que una millora en dit servei. 
--ESTABLIR LA CONCRECIÓ d'ubicació en la via pública dels  
Adjuntar els plànols a la corresponent ordenança municipal, núm. 8 DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, reguladora de l'Ordenança i en la que es fixen les 
tarifes i des d'aquesta data els punts de recollida del municipi de Vallfogona (9), la 
Ràpita (4)  i l'Hostal Nou i la Codosa (6), (Carrefour, a part), i un sense illa al C/ 
Alguer. 
--Procedir en els arranjaments necessaris i corresponent senyalització." 
C) -REGLAMENT NÚM. 4 -NORMES PER AL BON ÚS DE L'OMPLIDOR DE 
BOTES-NUCLI DE VALLFOGONA- 
Atès acord de la JUNTA DE GOVERN, sessió de data 6 d'abril de 2016, 
APROVAR EL REGLAMENT NÚM. 4 dels d'ordre -NORMES PER AL BON ÚS 
DE L'OMPLIDOR DE BOTES-NUCLI DE VALLFOGONA. 
 Fonament- Atesa instal·lació existent d'omplidor de botes al  nucli de Vallfogona, situat 
al C/ Llorens Pijuan Folguera-Afores, 
Com sigui que es reconeix la necessitat de la seva existència, degut a les característiques 
socio-ecòmiques del municipi, de gran tradició de conreus agrícoles. 
Atesa necessitat d'establir una normativa del seu ús, als efectes d'evitar usos inapropiats, 
i  mal ús del servei d'abast d'aigua potable en el municipi, 
L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, ACORDA: 
1--TANCAR el recinte i disposició de clau, prèvia AUTORITZACIÓ MUNICIPAL i 
previ pagament de la taxa corresponent. 
2--FIXAR LES SEGÜENTS NORMES, ALS EFECTES D'UN BON ÚS I  PER A LA 
CONTINUITAT DEL SERVEI:  
PRIMERA- L’omplidor només podrà ser utilitzat per aquelles persones/explotacions del 
municipi i que les aplicacions siguin en el terme municipal de Vallfogona.  
SEGONA- L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL serà expedida prèvia instància del/s 
interessats, presentació de la documentació que es detalla,  i pagament de la taxa 
corresponent. 
TERCERA- ACREDITACIÓ de la tinença del carnet d'aplicador i/o manipulador de 
productes fitosanitaris i tenir sulfatadora i/o aplicador. 
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QUARTA- UTILITZACIÓ de l'aigua per a l'administració de productes fitosanitaris i 
no per a altres usos, i exclusivament.  
CINQUENA- No fer còpies de la clau ni deixar-la a persones i/o empreses alienes. 
SISENA- RESPECTAR les instal·lacions i mantenir-les en bones condicions. 
COMUNICAR qualsevol tipus de dany i/o desperfecte a l'Ajuntament. 
SETÈ- COMPLIR amb tota la normativa referent a l'ús, aplicació i tractament de 
fitosanitaris i reciclatge del seus envasos. 
VUITENA- FIXAR L'ABONAMENT D'UNA TAXA de 25 €/anual carnet nivell bàsic 
i  75 €/anuals carnet nivell qualificat, corresponent al dret d’ús.  S'abonarà en el moment 
de sol·licitud d'autorització. 
En els casos de sol·licituds dins l'any l’import de la taxa  es prorratejarà per trimestres 
naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, 
inclòs aquell en què es produeix la sol·licitud. 
NOVENA- QUALSEVOL incompliment d'aquest punts suposarà la retirada del dret 
d'ús, i obligació de tornar la clau cedida. 
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/aprovacions d'Ordenances i 
Reglaments,  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/aprovacions d'Ordenances i Reglaments aprovades. 
5è -VIGÈNCIA.-Les anteriors aprovacions i o modificacions  regiran des del dia següent al de 
la seva publicació i mentre no s’acordi la seva posterior modificació i/o derogació.  
Per l'Alcaldia es dóna la paraula als Srs. Regidors. 
Pel Regidor Sr. Piqué es manifesta: en relació al trànsit pel  C/ Nord, s'hauria d'estudiar com 
resoldre el tema, atès l'estretor en el seu primer tram; el tema  carrers hauria d'ésser previst en el 
mateix planejament a l'hora de previsions, avui cal fer previsions amb amplades suficients que 
garanteixin un trànsit adequat; En relació a illes de contenidors, demanar tenir cura de la seva 
neteja, fins i tot quan es fa la recollida per part de l'empresa concessionària; i respecte de 
l'omplidor de bótes, creu que el sistema no és l'adequat, sí cal fer alguna cosa per regular-ho,  
però no pagar una quantitat fixa igual per tothom, tant si es fan consums elevats com no. 
Per l'Alcaldia i Regidoria d'Obres i Serveis es contesta al Sr. Regidor, que pel que respecta al 
trànsit C/Nord, s'han fet accions (amb el mateix regidor com a propietat de solar ), per tal de 
poder fer pàrking tal i com preveu l'ordenança que es proposa, fins a la data infructuoses, però 
s'està treballant en el tema. 
En relació al reglament omplidor de bótes, el preu fixat no és per compensar ni per costos, és 
només per regular. S'ha estudiat el tema comptador-consum, però la instal.lació sola sobrepassa 
el cost que aquest servei com a tal suposa per al municipi.  
POSADA a votació és el seu resultat: 
Vots a favor: 6 vots a favor (Sr. Borda, Sra. Sarret, Sr. Galitó, Sr. Esteban, Sr. Polo i Sr. Piñol). 
1 abstenció (Sr. Piqué). 
QUEDA APROVADA L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
8è.- APROVACIÓ PROVISIONAL 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. ÍNDEX URBANISME 3/2014.2. 
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Per l’Alcaldia es dóna compte del seguiment de la tramitació expedient núm. 32  dels de 
modificació de NNSS. del planejament  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. 
Aprovat inicialment en Ple de l'Ajuntament sessió de data 11/11/2015, 
Notificat i exposat al públic: BOP. núm. 10 de data 18/01/2016, diari Segre de data 
5/01/2016, i web de l'Ajuntament, 
Com sigui que no s'ha presentat cap tipus d’al·legació i/o reclamació en termini, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS  
ACORDS: 
1r. -APROVAR PROVISIONALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, 
redactada per l'arquitecte Sr. RAMON LLASERES i l' arquitecte tècnic Sr. JOSEP 
CASES ROCA, expedient  núm. 32  dels de modificació de NNSS.: 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. 
2n. -RATIFICAR els acords aprovats inicialment en sessió de data 11 de novembre de 
2015. 
3r. -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
9è.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA: ADEQUACIÓ I MILLORA 
PLANTA POTABILITZADORA AMB FILTRACIÓ EN CONTINU DE 120 M3/H.;  
ABAST MUNICIPAL NUCLIS DE VALLFOGONA, LA RÀPITA I L'HOSTAL NOU I 
LA CODOSA. 
Per l’Alcaldia, en relació a la necessitat de procedir en les obres necessàries per tal 
d'adequar la potabilitzadora d'aigua del servei d'abast municipal d'aigua potable, 
Desprès dels corresponents estudis i contactes, 
Com sigui que és  notori L'INTERÈS MUNICIPAL per tal de procedir en les actuacions 
necessàries per a l'ampliació-millora TOTAL de l’ETAP i aconseguir la suficiència i 
correcció del subministrament d'aigua potable en el municipi,  
Atès que dels estudis tècnics actuals s'ha arribat a la conclusió de la necessitat 
d'ampliació de la instal·lació d’ETAP amb filtració en continu i sistema de desinfecció 
de diòxid de clor,   
Redactat el corresponent projecte d'obra/instal·lació: ADEQUACIÓ I MILLORA 
PLANTA POTABILITZADORA AMB FILTRACIÓ EN CONTINU DE 120 M3/H.;  ABAST 
MUNICIPAL NUCLIS DE VALLFOGONA, LA RÀPITA I L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
Vist l'informe de  Secretaria-Intervenció, 
Als efectes d’aprovació del corresponent projecte  
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del següent acord: 
-1r. APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic corresponent a l’obra:  
ADEQUACIÓ I MILLORA PLANTA POTABILITZADORA AMB FILTRACIÓ EN 
CONTINU DE 120 M3/H.; ABAST MUNICIPAL NUCLIS DE VALLFOGONA, LA RÀPITA 
I L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Ramon 
May Calvet, Pressupost total d'execució per contracta de  151.396,51 € i IVA de 
31.793,27 €./TOTAL PRESSUPOST: 183.189,78 €  
-2n. EXPOSAR el projecte al públic d’acord amb el que als efectes preveu  la Llei 8/87, 
Municipal i de Règim Local, per termini de trenta dies des del següent a la seva 
publicació en el B.O.P., als efectes de presentació de possibles al·legacions i/o 
reclamacions, i de conformitat amb allò disposat a l’article 112 TRLCSP, termini de la 
meitat. 
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-3r. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra, cas de no presentar-se en 
termini al·legacions i/o reclamacions, sense necessitat de posterior acord. 
-4t. FACULTAR A L’ALCALDIA, perquè signin quants documents siguin necessaris 
en relació amb el present acord. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
10è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes,   
Pel Regidor Sr. Piñol es manifesta, en relació a programes festa major, no han estat totalment 
repartits en l'Hostal Nou i la Ràpita, què ha passat? 
Tema camí CUNIPIC, està molt malament. 
Tema camp de futbol, manteniment gespa i camp, sembla que no està PROU ACURAT. 
Per l'Alcaldia es contesta al Sr. Regidor: Tema programes Festa Major, per part de l'empresa 
representacions artístiques no es van editar prous programes. 
Tema camí carrerada SANT JAUME, estan estudiant el tema, que presenta molta dificultat, 
perquè el problema es les capes més profundes que són fang; i el tema fútbol, se suposa que es 
parla d'aquests últims dies que s'ha cregut no era del tot necessari procedir en la sega i s'han 
detectat problemes en els comandaments del reg, sembla ser que algú els ha tocat. S'està sobre 
el tema. 
-Punt de PRECS I PREGUNTES rectificació demanada pel Sr. Piqué (Ple 01.06.2016), 
s'inclou comentari en relació a estat embornals males olors al C/Bellvís i C/ de Térmens, 
necessitat d'arranjament i sifó.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  22,30 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 
 
 


