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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 1/2017, DE DATA 8 DE FEBRER DE 2017. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT 
PLE EN DATA 8 DE FEBRER 2017.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 
hores del dia 8 de febrer de 2017, 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: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU, GREGORI 
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, JOSEP TRIBÓ 
SARRET de CIU, CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P. i ANTONIO PIÑOL 
CARULLA de ERC-AM. 
 
No assisteixen el Regidor Sr. XAVIER CASTELLANA BENSENY, qui excusa la 
seva assistència per motius de treball, i 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,  
Per part del Sr. Piqué es demana que s'inclogui els comentaris i preguntes que va fer 
en dita sessió, punt 5è. 
Per Secretaria es fa constar que, en el seu dia no va prendre apunts en aquest punt, i 
atès que per motius de treball no s'ha pogut transcriure fins fa pocs dies l'acta, s'han 
obviat els comentaris, els quals queden redactats seguidament i afegits en dita acta, 
punt 5è, quedant així definitivament aprovada per unanimitat. 
-5è.-  PRECS I PREGUNTES./Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes,/ 
""Per part del Sr. Piqué, del grup PP, es fa una sugerència respecte tema actual servei 
metge a Vallfogona sobre la forma de programar les visites mèdiques. Proposa que es 
faci des de l'Ajuntament i/o alguna altra manera i fins i tot proposa que el servei 
mèdic es faci per part de l'Ajuntament si convé contractant-se  metge.  
Per l'Alcaldia es dóna compte que, el servei mèdic és competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya, la seva gestió del CatSalut, i que aquests sistemes telefònics 
i/o telemàtics, generalitzada la seva implementació des de fa temps, s'imposen de cara 
al futur. Que des de l'Ajuntament s'ha facilitat i es facilita l'accés telemàtic a qui ho 
sol·liciti, sempre intentant donar les consignes necessàries perquè la gent ho faci des 
de casa, constatant que, per comentaris que li han fet, els veïns en gran  majoria s'hi 
han adaptat amb facilitat i que el sistema és molt millor que l'anterior.  
Seguidament pel Sr. Piqué es pregunta respecte l'obra URBANITZACIÓ I TRAM 
ACCÈS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, perquè ha vist la liquidació de l'obra i 
no hi ha repartiment de contribucions especials als veïns per finançar l'obra, és urbà ?, 
quan hi ha d'haver-hi contribucions especials? 
Per l'Alcaldia i Secretaria es respon, que l'obra de què es parla és sòl urbà, que les 
obres d'urbanització, sobre tot les de primera urbanització, "pot" l'Ajuntament 
repercutir als veïns mitjançant el repartiment de contribucions especials fins a un 90% 
dels cost de l'obra. Que en aquest cas, no es tracta d'una primera urbanització i a més 
hi havia destinació de subvenció del PLA D'OBRES I SERVEIS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, exercici  2012 (línia nuclis agregats).   
També es demana, actuació en relació al tram de Camí del Riu fins al baixador del 
ferrocarril, la il·luminació no és suficient i faria falta una vorera, hi ha força trànsit.  
Per l'Alcaldia es contesta que s'estudiarà el tema."" 
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2n. -NOMENAMENT DE CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT. 
Per l'Alcaldia, atesa renúncia al càrrec de Regidor del Sr. ÓSCAR POLO GIRALT, 
Feta la tramitació pertinent de comunicació de renúncia i sol·licitud de credencial, 
Rebuda credencial de la Junta Electoral Central, per la qual es designa REGIDOR 
d'aquest Ajuntament al Sr. JOSEP TRIBÓ SARRET, candidatura de 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ a les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015,  
JURAMENT I/O PROMETIMENT: 
Seguidament el Sr. JOSEP TRIBÓ SARRET Promet per imperatiu legal  acomplir les 
obligacions del  càrrec amb lleialtat al Rei i de servar i fer servar la Constitució, 
d'acord amb allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim 
Electoral de 19 de juny,  
Per la Sra. Alcaldessa, es declara el NOMENAMENT del Sr. JOSEP TRIBÓ 
SARRET REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, 
des d'aquesta data. 
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna la benvinguda al Sr. Regidor i es desitja el 
millor per aquesta legislatura. 
 
3r.- DONANT COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 
6/02/2017 EN MATÈRIA DE NOMENAMENT I DELEGACIÓ 
D'ATRIBUCIONS. 
Seguidament, atès el que als efectes disposa l’art. 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (R.D 2568/86, de 28 de 
novembre) es dóna compte dels Decret de l’Alcaldia de data 6 de febrer  de l’actual,  
-REGIDORIES:  
NOMENAR LES REGIDORIES següents, com a àrees de coneixement, impuls i 
estudi i gestió dels assumptes i serveis municipals amb les següents atribucions: 
-REPRESENTAR a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves respectives àrees de 
delegació, excepte quan concorri la presència del Sr. Alcalde. 
REESTRUCTURACIÓ RESPECTE DEL DECRET D ENOMENAMETN DE 
DATA DE 6 DE JULIOL DE 2015: 
-URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA i HISENDA-ECONOMIA:  MARIA 
SARRET PIJUAN. 
-OBRES I SERVEIS i  AGRICULTURA, RAMON BORDA GUASCH.   
-CULTURA, ASSOCIACIONS COL.LABORADORES, BENESTAR SOCIAL, 
MEDI AMBIENT i DIRECCIÓ DE VALLFOGONA RÀDIO: ARNAU GALITÓ 
TRILLA. 
-FESTES I JOVENTUT, JOSEP TRIBÓ SARRET. 
-REGIDORIA DE LA RÀPITA: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL. 
-ESPORTS i REGIDORIA DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA, XAVIER 
CASTELLANA BENSENY. 
-CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
Atès el que als efectes preveu la vigent legislació i en relació a la COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES, aquesta sigui integrada pels Srs. REGIDORS: ARNAU 
GALITÓ TRILLA, XAVIER CASTELLANA BENSENY, ANTONIO PIÑOL 
CARULLA i CONSTANTÍ PIQUÉ SOL, amb Presidència d’aquesta Alcaldia, 
Secretària la de l’Ajuntament o persona en qui delegui. 
JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS.  DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA. 
Comissió de Govern, avui Junta de Govern Local, òrgan creat i vigent des de l’any 
1987 en aquest Ajuntament: 
NOMENAR  com a membres de la Comissió de Govern els Srs.  GREGORI 
ESTEBAN ÀNGEL i ARNAU GALITÓ TRILLA, XAVIER CASTELLA 
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BENSENY, RAMÓN BORDA GUASCH i JOSEP TRIBÓ SARRET, amb 
Presidència d’aquesta Alcaldia.  
Podran assistir els demés regidors que ho desitgin, amb veu i sense vot. Es passarà 
convocatòria als caps de llista dels grups polítics a l’Ajuntament. 
Que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, serà cada 
quinze dies, en dimecres a les 21 hores. 
Quedant la resta de Nomenaments, Delegacions i Atribucions, segons  Decret de data 
6 de juliol de 2015. 
Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes 
de l’Ajuntament i publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/  
www.ajuntament.net. 
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
4rt.- FIXACIÓ ASSIGNACIONS I DIETES REGIDORS I GRUPS 
POLÍTICS/MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE DATA 10.07.2015. 
Per l’Alcaldia es proposa a la Corporació Municipal, la fixació d’assignacions i 
dietes, sempre a justificar, per als membres de la Corporació, les quals compten amb 
consignació pressupostària en el vigent pressupost. 
Fixació d’assignacions per assistència a sessions: 
Sessions Ajuntament Ple, 35,00 € per regidor assistent a la sessió. 
Sessions Junta de Govern Local, 25,00 € per regidor assistent a la sessió, sigui o no 
membre de la Comissió. 
Fixació d’assignacions per grup polític i regidor: 
Per grup  polític i any, 200,00 €. / Per regidor i any, 100,00 €. 
Especificació de dietes per als membres Corporatius: les dietes es fixen en la quantitat 
de 65,00 €/dieta. 
-URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA i HISENDA-ECONOMIA, 6 dietes 
mensuals.  
-OBRES I SERVEIS i AGRICULTURA, 4 dietes mensuals-  
-CULTURA,ASSOCIACIONS COL.LABORADORES, , MEDI AMBIENT, 
BENESTAR SOCIAL i  DIRECCIÓ DE VALLFOGONA RÀDIO, 4 dietes 
mensuals.  
REGIDORIA DE LA RÀPITA, 4 dietes mensuals. 
ESPORTS I -REGIDORIA DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA, 4 dietes mensuals.  
FESTES I JOVENTUT, 4 dietes mensuals. 
FIXAR per a gestions oficials en les Delegacions Territorials de la Generalitat i/o 
organismes similars, 80,00 €. 
FIXAR per a gestions oficials a les Conselleries, Direccions Generals o Juntes de la 
Generalitat i/o organismes similars a Barcelona, 150,00 €. 
Les anteriors tindran efecte des de data 6 de febrer de 2017, amb càrrec a la 
partida/des oberta/es en el vigent pressupost. 
Que es faci públic mitjançant edicte en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i 
publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament www.ajuntament.net. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è. -PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 
2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
(EXP. 2015.05).  
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis ACM, i prèvia tramitació del corresponent procediment, en 



-4- 

 

data 9 de desembre de 2016,  va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 
a l’apartat anterior.  
- Antecedents de l’entitat: acord d'adhesió sessió AJUNTAMENT  PLE 24/04/2013, i 
posteriors renovacions d'adhesió. 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa a la CORPORACIÓ MUNICIPAL, l’adopció 
dels següents, ACORDS: 
Primer.- Que el municipi de Vallfogona de Balaguer s’adhereix al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, 
des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall 
de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

Aquest nou acord marc va entrar en vigor l’1 de gener de 2017. 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 

IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 

IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica, despesa amb càrrec a la partida pressupostària 22100.165. 
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
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6è. -PROPOSTA APROVACIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL. 
Per l'Alcaldia és dóna compte de la proposta presentada per la REGIDORIA DE 
CULTURA d'inici d'expedient per a l'adopció de l'escut heràldic municipal, amb 
l'estudi Memòria redactat per la UNIVERSITAT DE LLEIDA - Departament 
d'Història. 
Iniciat als efectes de, una vegada institucionalitzat l'emblema: l'estrella de vuit puntes 
del segell municipal, aprovat per l'Ajuntament Ple, inicialment en sessió de data 
22/07/2016, i provisionalment pel Ple de data 27/10/2016; aprovat pel Departament 
de Governació, Administracions Públiques si Habitatge (Resolució GH/2804/2016, de 
28 de novembre. DOGC 7266 .14/12/2016), procedir en l'oficialització de l'escut del 
municipi. 
Atès el que preveu la vigent Decret 139/2007 de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació, els símbols i el registre d'Ens Locals de Catalunya, Títol II art. 18,  
símbols locals: escut, bandera i emblema, Cap IV-V. 
Per la Regidoria de Cultura, es fa una explicació de l'estudi emès per part del 
Departament d'Història de la UNIVERSITAT DE LLEIDA i com s'ha arribat a la 
formulació de la proposta que es presenta, amb la qual s'ha intentat reflectir la 
identitat pròpia de Vallfogona: l'escut i la vall (de vallfecunda) assenyalada amb 
l'escacat d'or símbol de pertinença al Comptat d'Urgell. 
Per tot el que ha estat exposat, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord. 
1r.- APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT PER A L'ADOPCIÓ DE L'ESCUT 
HERÀLDIC MUNICIPAL. 
2n.-DESCRIPCIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL: escut caironat: d'argent, 
una vall amb escacat d'or i de sable (color negre en heràldica), acompanyada d'una 
estrella de vuit puntes de gules (color vermell en heràldica), envoltada de vuit 
segments circulars de sinople (color verd en heràldica). Per timbre una corona mural 
de poble. 
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC EL PRESENT ACORD en termini de 30 dies, 
mitjançant exposició al tauler d'anuncis de la corporació i publicació al DOGC i BOP, 
als efectes pertinents de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions.  
4t.- TRAMETRE, prèvia aprovació provisional per part de l'Ajuntament Ple,  
l'expedient al DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 
INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per a la seva 
aprovació definitiva.  
Per la Regidoria de Cultura, es dóna compte a la Corporació municipal, que tot seguit, 
a poder ser la setmana vinent,  es convocarà als veïns a una reunió informativa, dins 
del període d'exposició pública, a tots els efectes de participació ciutadana. 
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 QUART TRIMESTRE 
DE 2016. 
Per l'Alcaldia, vist informe emès per Secretaria-Intervenció i Tresorera de data 
31.12.2016, en compliment de  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. 
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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 4rt. trimestre-2016: 
• Dins del període legal, import total: 501.060,64 € 
• 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 reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU REGISTRE./ Vallfogona de B., 31 
de desembre de 2016. LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons 
Torrades."" 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
8è. -DONANT COMPTE PERÍODE MIG DE PAGAMENT IV TRIMESTRE 
2016. 
Per l'Alcaldia, en compliment del que als efectes disposa la vigent Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de 
conformitat amb el que disposa la Disp. Transitòria única del R.D 635/2014, de 25 de 
juliol, càlcul període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, 
ES DÓNA COMPTE de les dades corresponents al període mig de pagament 
4rt.trimestre 2016, ràtio 21,01 dies. 
ES FA CONSTAR que s'han comunitat les dades a la Direcció General de 
Coordinació Autonòmica i Local del Ministerio de Hacienda. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
9è. - INVENTARI DELS BÉNS I DRETS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ 
DACIÓ EN PAGAMENT I INCLUSIÓ EN L'INVENTARI DE BÉNS 
MUNICIPALS - TERRENY SÒL APTE PER URBANITZAR-SAU DE 
VALLFOGONA. BÉ QUALIFICAT DE BÉ DE CARÀCTER PATRIMONIAL. 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'escripturació a favor de l'Ajuntament de 
Vallfogona, del terreny que es descriu, terreny dació en pagament provinent del SAU 
NULCI DE VALLFOGONA, 
Atès el que ha estat exposat, ES PROPOSA A L'AJUNTAMENT PLE, 
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L'ACCEPTACIÓ DEL BÉ I LA SEVA INCLUSIÓ EN L'INVENTARI DELS BÉNS 
I DRETS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER. 
QUALIFICACIÓ: BÉ PATRIMONIAL. 
Descripció del terreny: Ref. Cadastral Urbana 7845108CG1274N0001HZ, de 175 m2, 
situat al C/ Vall Fosca 41/ SAU VALLFOGONA. 
Per l'Alcaldia es dóna la paraula als Srs. Regidors: 
Pel Sr. Piqué es demana es posi a votació l'anterior proposta d'acord i fa constar que 
votarà en contra, per quan entén que la valoració que s'ha fet del terreny no pot ser 
apreuament de la data 2007-2008/ SAU, no és urbà, no té serveis; fa constar que en el 
moment d'aprovació de la valoració ja es van manifestar en contra; avui no es podria 
vendre com a urbà perquè no té els serveis. Creu que es sobrevalora el terreny. 
Per l'Alcaldia es contesta que en el seu dia es va aprovar per l'Ajuntament Ple el 
projecte de taxació conjunta per a la valoració  del terreny, fórmula estandarditzada de 
"valor residual" restant-se les despeses previstes d'urbanització actualitzades i que, 
evidentment,  no s'ha canviat res de dit acord;  que en resulta uns preus similars a les 
últimes transaccions fetes en el municipi. 
Que el terreny / terrenys SAU, estan qualificats de SÒL URBÀ, tributen per l'IBI  
d'urbana, tipus entre mig d'urbà i rústega, que evidentment s'ha de procedir en la seva 
urbanització. 
Es passa a votació l'anterior proposta d'acord. 
Vots a favor: sis vots (Sr. Borda, Sra. Sarret, Sr. Galitó, Sr. Esteban, Sr. Tribó i Sr. 
Piñol). 
Vots en contra, 1 vot (Sr. Piqué). 
S'APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
10è. -MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT 
DIGITAL A CATALUNYA. 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se'n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Publiques, la competitivitat de les empreses, í en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
L'avenç d'una societat digital, en la qual l'accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració 
més intel· ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara 
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora deis 
serveis públics. 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d'escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d'una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada 
pel conjunt de les Administracions Publiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes 
ACM i FMC van signar, amb data 24 d'octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una 
Societat Digital. 
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Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions publiques i 
els actors socials que s'hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits basics d'actuació: 

- El desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques í de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d'oportunitats per a tots 
els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 

- L’impuls d'una nova administració digital, que mes enllà de l'extensió de l'ús 
de tecnologies digitals aprofiti i potencií el seu poder transformador amb 
l’objectiu de fer una administració mes oberta, àgil, senzilla i eficaç 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel· ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i 
donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Región de 
referència internacional. 

- L'adopció de mesures i d'eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció deis drets de les persones í les empreses en la 
nova societat digital. 

- El desenvolupament de la Industria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries. 

Per tot això, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l'adopció dels següents: 
ACORDS 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d'octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
11è.- APROVACIÓ PROJECTE CREU DE TERME/ÍNDEX OBRES 1/2017. 
1ª fase/ URBANITZACIÓ ENTORN CREU DE TERME I TRAM 
C/CARRETERA DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
2ª fase -/RESTAURACIÓ I RESTITUCIÓ CREU DE TERME/ 
Per l'Alcaldia, atès que aquest Ajuntament compta amb la Creu de Terme de la 
Ràpita, desmuntada l'any 2005 per perill de despreniment de la base, i amb ubicació al 
C/ Carretera de l'Hostal  Nou i la Codosa, 
Atès que s'ha procedit en la redacció del corresponent projecte tècnic, prèvia 
memòria-informe preceptiu, sol·licitat informe tècnic de Ramon Solé Urgelés, tècnic 
superior en Conservació i Restauració, 
Atesa declaració del Bé com a  Bé  d'Interès Nacional de les creus de terme, segons  
Decret 571/1963 BOP 30.03.1963, 
Als efectes de procedir en l'obra de RESTAURACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CREU 
DE TERME, 
Seguidament es dóna compte del projecte tècnic redactat per l'arquitecte Sr. 
SANTIAGO ROCASPANA BARÓ,   
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RESTITUCIÓ-RESTAURACIÓ CREU DE TERME I DE LA SEVA BASE, A 
L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, 
Així com de l'informe tècnic especialista en conservació i restauració relacionat. 
Projecte que recull els treballs d'urbanització en una fase, i per la seva especial 
característica restauració i restitució en una altra fase. 
FASE A  Urbanització de l'entorn i tram C/ Carretera-GARCAM de l'Hostal Nou i la 
Codosa 
FASE B: RESTAURACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CREU DE TERME. 
Atès el que ha estat exposat, i als efectes de procedir en el seu dia en l'execució de les 
obres previstes, qualificant-se cada una de les fases, com a contractes menors per raó 
de quantia, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, els següents acords: 
--APROVAR el projecte tècnic redactat per l'arquitecte Sr. SANTIAGO 
ROCASPANA BARÓ, als efectes de procedir en l'obra: RESTITUCIÓ-
RESTAURACIÓ CREU DE TERME I DE LA SEVA BASE, A L'HOSTAL NOU I 
LA CODOSA, així com de l'informe tècnic especialista en conservació i restauració. 
Projecte que compta amb dues fases; 
FASE A  Urbanització de l'entorn i tram C/ Carretera, amb un pressupost  d'execució 
material: ........                                34.588,47 € IVA INCLÒS.  
FASE B: RESTAURACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CREU DE TERME, amb un 
pressupost d'execució material de 36.812,35 €, IVA INCLÒS. 
-EXPOSAR AL PÚBLIC EL PROJECTE aprovat inicialment, en termini  i forma, 
quedant definitivament aprovat, cas de que no es produeixin reclamacions i/o 
al·legacions en termini, sense necessitat de posterior acord Corporatiu. 
-Fixar la despesa amb càrrec a la partida oberta en el vigent pressupost/Inversions: 
609.450.  
-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."" 
 
12è.- OBRA CANVI DE CANONADA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE 
AL C/BELLCAIRE/ -DECLARACIÓ OBRA D'INTERÈS GENERAL I 
URGÈNCIA: PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D'OBRA-PLA 
SEGURETAT I SALUT. ÍNDEX OBRES 2017/3 
Per l'Alcaldia, vista la problemàtica sorgida aquest darrers dies, amb dues trenques 
seguides de la xarxa d'abast d'aigua potable al nucli de Vallfogona, tram C/ Bellcaire, 
Com sigui que dit tram encara és de canonada de  fibrociment, amb una antiguitat de 
més de 35 anys, als efectes d'evitar més aturades del servei d'abast municipal, que 
afecten la qual afecta a tot el nucli, 
Com sigui que és del tot imprescindible i urgent procedir al canvi de dita canonada, 
Encarregat al tècnic municipal l'estudi i redacció de memòria tècnica valorada per a 
procedir en l'execució de l'obra, amb caràcter d'urgència. 
Vista la memòria tècnica valorada redactada als efectes, la qual especifica el canvi de 
canonada de fibrociment a politilé, bay-pas per a sectorització del servei, obertura de 
rasa nova pel vial i connexions a les diferents escomeses i finalment reblert i reposició 
de paviments, la qual importa la quantitat de pressupost d'execució material: 
48.057,64 €, més 10.092,10 d’IVA. 
Atès que la qualificació del tipus de contracte es de contracte menor, per raó de la 
quantia, 
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ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, els següents acords: 
--DECLARAR URGENT I D'INTERÈS GENERAL LA REALITZACIÓ DE 
L'OBRA: "CANVI DE CANONADA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL 
C/BELLCAIRE." 
--APROVAR la memòria tècnica valorada redactada el tècnic municipal Sr. Josep 
Cases Roca, la qual importa la quantitat de pressupost d'execució material: 48.057,64 
€, més 10.092,10 d’IVA. 
-DESPESA amb càrrec a la partida pressupostària a consignar:6192.450, sense 
perjudici de l'aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits 1/2017, 
-APROVAR així mateix el PLA DE SEGURETAT I SALUT que haurà de regir en 
l'execució de l'obra. 
-FACULTAR A L’ALCALDIA,  perquè signin quants documents siguin necessaris 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
13è.- APROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2017 
FENT ÚS DE ROMANENT DE CRÈDIT/LIQUIDACIÓ 2015. OBRA CANVI 
CANONADA C/ BELLCAIRE.  
Atesa necessitat  d'incorporació de crèdit extraordinari CAP VI- INVERSIÓ OBRA: 
CANVI CANONADA GENERAL SERVEI AIGUA POTABLE C/ BELLCAIRE 
DEL NUCLI DE VALLFOGONA, amb un pressupost de despesa de 48.057,64 €, 
més 10.092,10 € d'IVA, segons memòria tècnica valorada redactada als efectes per 
part del tècnic municipal Sr. Josep Cases Roca, 
Atès que és factible LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NO COMPROMESOS 
CAP II, FONS DE CONTINGÈNCIA CAP. V, I ROMANENT DE TRESORERIA 
POSITU  liquidació 2015. 
Atesa liquidació exercici de 2015, i  previsió de tancament de l'exercici 2016, 
Vist informe de Secretaria-Intervenció, 
-- APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2017, 
INCORPORACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, segons el següent detall. 
                                 PRESSUPOST D'INGRESSOS 
MAJORS INGRESSOS: 
87000 ROMANENT DE TRESORERIA/LIQUID.2015                         58.149,74 € 
TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................                                58.149,74 € 
                                PRESSUPOST DE DESPESES: 
-CAP.VI INVERSIONS 
6192.450 CANVI CANONADA GRAL. AIGUA POTABLE  
C/BELLCAIRE.......................                                                                 58.149,74 € 
TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................                   58.149,74 € 
--EXPOSAR al públic l’anterior acord, per termini de 15 dies, mitjançant publicació 
d'edicte  en   el   B.O.  de la  província i taulell d'anuncis del municipi, termini durant   
el que s'admetran reclamacions  davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a 
resoldre d'un termini de 30 dies. Cas de no presentar-se reclamacions en termini,  
s'entendrà definitivament aprovat l'expedient, sense necessitat de posterior acord.  
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
14è.- OBRA CANVI CANONADA C/BELLCAIRE. ADJUDICACIÓ DIRECTA 
EXECUCIÓ D'OBRA PER URGÈNCIA. ÍNDEX OBRES 2017/3. 
Atesa aprovació i declaració d'urgència l'execució de l'obra: "CANVI DE 
CANONADA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL C/BELLCAIRE." 
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Atesa aprovació expedient de MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2017, 
incorporació de crèdit extraordinari, partida pressupostària 6192.450, 
Vista la memòria tècnica valorada redactada als efectes, la qual especifica el canvi de 
canonada de fibrociment a politilé,  bay-pas per a sectorització del servei, obertura de 
rasa nova pel vial i connexions a les diferents escomeses i finalment reblert i reposició 
de paviments, la qual importa la quantitat de pressupost d'execució material: 
48.057,64 €, més 10.092,10 d'IVA. 
Atès que la qualificació del tipus de contracte es de contracte menor, per raó de la 
quantia, 
Per l'Alcaldia es proposa  a la Corporació Municipal, 
PROCEDIR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CANVI DE CANONADA DE LA 
XARXA D'AIGUA POTABLE AL C/BELLCAIRE, fent-se càrrec L'Ajuntament de 
l'adquisició dels materials necessaris, 
ADJUDICAR  l'execució de l'obra a l'empresa constructora, coneguda per altres 
treballs realitzats i amb experiència, OBRA CIVIL DE LA NOGUERA S.L.U., amb 
CIF B25792094. 
-DESPESA amb càrrec a la partida pressupostària a consignar:6192.450, sense 
perjudici de l'aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits 1/2017, 
-FACULTAR A L’ALCALDIA,  perquè signin quants documents siguin necessaris 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
15è.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL I 
L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER PER A LA GESTIÓ 
DELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA, DE TRANSPORT, DE 
VALORITZACIÓ, DE DEPOSICIÓ I TRACTAMENT DEL REBUIG DELS 
RESIDUS MUNICIPALS, DE RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS I 
DE DEIXALLERIA. 
Per l’Alcaldia  donat compte de l’acord adoptat pel  CONSELL COMARCAL DE LA 
NOGUERA sessió Ple de data 2 de febrer de 2017, d'aprovació, previ informe del 
Consell d'Alcaldes, del CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L'AJUNTAMENT DE 
VALLFOGONA DE BALAGUER PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA, DE TRANSPORT, DE VALORITZACIÓ, DE 
DEPOSICIÓ I TRACTAMENT DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS, DE 
RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA. 
Essent voluntat de donar continuïtat a la modalitat de prestació d'aquests serveis amb 
caràcter comarcal de gestió conjunta mitjançant l'ens comarcal, i que s'ha configurat 
amb la formalització de diferents convenis, 1995,1998 i 2005. 
Passada còpia del text íntegre de la proposta de CONVENI a tots el Srs. Regidors, 
Es PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l'adopció dels següents acords: 
-ADHERIR-SE AL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L'AJUNTAMENT DE 
VALLFOGONA DE BALAGUER PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA, DE TRANSPORT, DE VALORITZACIÓ, DE 
DEPOSICIÓ I TRACTAMENT DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS, DE 
RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA, aprovat pel 
Ple del CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA en sessió de data 2 de febrer de 
2017; establint-se el termini de vigència, data d'inici de la prestació per part de 
l'empresa adjudicatària del contracte de gestió de serveis que s'ha de licitar durant 
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l'any 2017 (prevista pel dia 1 d'octubre de 2017), i finalitzarà a l'acabament d'aquest 
mateix contracte (previst inicialment per 12 anys més 2 de pròrroga).  
-FACULTAR A L’ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en 
relació amb el present acord. 
S'obre un torn de comentaris, en relació amb el futur servei, els estudis que es fan i les 
campanyes de sensibilització envers el reciclatge i els seus beneficis i repercussió a 
tots els nivells, econòmic també; fent-se especial incís en el fet que tot el que és 
material reciclat no es paga.  
Per l'Alcaldia es fa el comentari en relació a pregunta del Sr. Piqué sobre si es 
contempla el mateix preu de quilometratge del servei respecte d'Àger a altres pobles 
per exemple de la Noguera abaixa, i es contesta que el servei és solidaritzat, amb 
preus unificats, el que ha d'estar ben especificat és les singularitats pròpies de cada 
poble, per tal de fer un bon estudi de costos. 
 
16è. -PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes, 
Pel Regidor Sr. Piqué del grup PP, es comenta, 
Tema servei de recollida, illa situada al C/Bellvis- cruïlla passatge Marxant, és una 
mica perillós, per a la circulació des del C/ Pau Casals. 
Per l'Alcaldia es contesta que s'estudiarà, tot i que ja es retirà uns metres l'illa, potser 
sí un retrovisor o un avís/senyalització. 
També demanar explicació, punt 3r acta anterior, en relació a Junta de Govern 
composició, que s'invita a tots els Regidors a formar part de la Junta però no es té vot. 
Per l'Alcaldia es dóna compte que la Junta de Govern és un òrgan col·legiat amb una  
regulació específica, i només hi forma part l'equip de govern, sí s'invita, i és 
excepcional en la vida ordinària del món local, és per deferència perquè la llei no ho 
preveu. Als nostre municipi, la idea d'aquest equip de govern és de treballar tots junts.  
 
Pel Sr. Antoni Piñol del grup ERC es dóna la benvinguda al Regidor Sr. Josep Tribó, 
que també és felicitat expressament per part de tots els Srs. Regidors. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  22 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 


