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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 1/2018, DE DATA 9 DE MAIG DE 2018.    
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN DATA 9 DE MAIG DE 2018.  

 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21    
hores del dia 9 de maig de 2018, 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:, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU,  RAMON 
BORDA GUASCH de CiU,  XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU. 
 
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU i 
JOSEP TRIBÓ SARRET de CIU, que excusen la seva assistència. 
 
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS. CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P., 
ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM, i IGNASI AMOR BERGÉ  de ERC-AM. 
que no excusen 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.- INFORME MOROSITAT  4t. TRIMESTRE 2017 I 1r TRIMESTRE 2018. 
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 4t trimestre de  
2017, del tenor literal següent, en la seva part conceptual: 
""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 TRIM'2017. 
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 situació a 31/12/2017/ Pagaments realitzats trimestre: 550.118,56 €. 
Fora de període legal: 0   
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• 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./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.,18 de gener de 2018/LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades. 
2) INFORME A 31/03/2018/ Pagaments realitzats en el 1r. trimestre: 436.186,76 € 
• 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./El que es signa, en 
compliment del que és disposat i constància davant el Ple de l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer. 
-Es fa constar pendent de resoldre facturació condicionament camins municipals del 
terme 2017, per a la qual es va emprar àrids reciclat provinents de l'empresa RODA 
DOLCET S.L.,  de VILANOVA DE LA BARCA, CIF B25736968,  amb el compromís 
per part de l'empresa d'estar en procés d'obtenció de la certificació reciclatge marcatge 
CE, i de disposar del mateix en el moment de la justificació de la subvenció, 
Atès que per part de l'Agència s'ha confirmat la NO DISPOSICIÓ per part de l'empresa 
de dit marcatge CE i per tant L'IMPOSSIBLITAT DE PODER JUSTIFICAR  LA 
DESPESA REALITZADA ALS EFECTES D'OBTENCIÓ DE LA SUBVENCIÓ en el 
seu dia concedida. Fres. ref. 2/2017, import 2.916,32 € i F/5/2017, import 10.254,41 €. 
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., 24 d'abril de 2018/LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. 
Pons Torrades. 
LA CORPORACIÓ 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 2018, promig en dies:  26 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 del registre de les factures en el Registre General 
d’aquest Ajuntament. 
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Es fa constar que la informació ha estat inserida a la web municipal PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA. 
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
4t.- RETIMENT COMPTA GENERAL EXERCICI 2017.  
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 2017. 
Vista la documentació presentada, així com els preceptius informes de Secretaria-
Intervenció i Comissió Especial de Comptes de data 21 de març de 2018,  
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: 
--A) -APROVAR DEFINITIVAMENT ELS COMPTES MUNICIPALS DEL 
PRESSUPOST GENERAL I  ELS DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI 
EXERCICI DE 2017 i MEMÒRIA DE TANCAMENT. 
El Compte General dóna el següent resum: 
El resum dels moviments de la Tresoreria durant l’exercici és el següent: 
 
 Existència Inicial Cobraments de l’exercici Pagaments de l’exercici Existència final 

 310.612,34 € 2.125.102,59 € Op 1.684.022,27 € 751.692,66 € 
     

 
-------------------ROMANENT DE TRESORERIA. 
1/ ROMANENT DE TRESORERIA. 
Components                                                      Exercici                
1. (+) Fons líquids    751.692,66 

€ 
 

2. (+) Drets pendents de cobrament    479.639,05  
3. (-) Obligacions pendents de pagaments     76.011,64   
I. Romanent de tresoreria total 1.155.320,07  
II. Ròssecs de cobrament dubtós 148.983,00   
III.Romanent afectat a desp.finanç finalista   
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals 

  1.006.337,07   
 
2/ RESULTAT PRESSUPOSTARI/ SUPERÀVIT. 
DRETS reconeguts nets............................                                 1.868.128,37 € 
OBLIGACIONS reconegudes netes......                                     1.472.149,48 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU,                              395.978,89 € 
 
3/ -ESTALVI NET/POSITIU segons es desprèn de les dades que es relacionen: 
–OPERACIONS CORRENTS------ 
1 Ingressos cap 1 a 5 –(Cont.esp/Quotes Urb.) 1.765.155,29 € 
2 Despeses cap 1 a 4  1.141.378,56 € 
                3 Estalvi brut (1-2)~POSITU                            623.7756,43 € 
4 Despeses cap. 9 (Amortitz. Prèstecs)    -100.374,28 € 
               5 Estalvi net (3-4)-POSITIU                               523.402,15 € 
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4/------------------------------REGLA DE LA DESPESA--------------------------------------- 
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2017 1.321.274,09 € 
(taxa de referència de creixement del Prod. Interior Brut de mig termini de l'economia 
Española  1,8% sobre total despesa no financera liquidada exercici 2016. 
 
ESTUDI LIQUIDACIÓ EXERCICI 2017 
DESPESES NO FINANCERES CAP I -VI..........                   1.371.775,20 € 
SUBVENCIONS FINALISTES........                                           -56.509,86 € 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE ...........                           1.315.265,34 € 
 
------------------------ ENDEUTAMENT. 

NO N'HI HA. 
 
--------------------BALANÇ DE SITUACIÓ  a 31.12.2017  
TOTAL ACTIU:                                 10.381.788,40 € 
TOTAL PASSIU:                                10.381.788,40 €  
 
--B) APROVAR LA MEMÒRIA DE TANCAMENT EXERCICI DE 2017, 
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.  
Es COMPLEIX la Regla de la Despesa. 
 
Per l'alcaldia es fa un ampli comentari del resultats de la Compta exercici 2017, així 
com del compliment de la normativa vigent fins a la data i el tancament a 0 del deute 
municipal. 
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è.- FIXACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2019. 
Per l’Alcaldia, en relació a la fixació de les festes locals per al proper exercici del 2019, 
atesa sol·licitud de fixació de dates per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'APROVACIÓ DE L'ACORD 
SEGÜENT. 
A) FIXAR per a l’exercici 2019 les festes locals següents dels nuclis del municipi: 
-Vallfogona de Balaguer: 
Dies:  dia 10 de juny (Pasqua  Granada (setè dilluns següent a la Pasqua Florida) i 
dilluns dia  30 de setembre - Festa Major. 
-la Ràpita: 
Dies: dia 10 de juny i  dia 20 de juliol (Festa Major/Sta. Margarida).  
-l’Hostal Nou i la Codosa: dia 10 de juny i dia 27 de juliol/Festa Major.  
B) COMUNICAR dit acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
de la Generalitat de Catalunya per al calendari laboral exercici de 2019. 
C) COMUNICAR dit acord als centres d’ensenyament del municipi. 
 
---Assenyalament dels dies de Festa Major de Vallfogona, els següents: 
FESTES MAJORS DE VALLFOGONA 2019, establir els dies: 
-10 nit,11 i 12 de maig de 2019,  FESTA MAJOR DE MAIG. 
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-27nit, 28 i 29  de setembre i 30 festiu de 2019, FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL.  
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
6è.- ADQUISICIÓ DIRECTA FINCA URBANA. C/ MAJOR 89, NUCLI DE 
VALLFOGONA. 
PROPOSTA D'ADQUISICIÓ FINQUES URBANES/ADQUISICIÓ DIRECTA I 
DESTINATS EN PART I/O LA SEVA TOTALITAT A AMPLIACIÓ DE VIALS: 
PASSATGE C/MAJOR AL C/NORD. NUCLI DE VALLFOGONA---- 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient instruït per a l’adquisició d’immoble finca 
urbana, situada en el C/ Major 89, propietat segons dades registrals de MANUEL 
TORRENT ABELLA, ANTONI CARRERA TORRENT, M. DOLORS TORRENT 
CABA I JORDI TURIELLA TORRENT. 
Vist INFORME VALORACIÓ redactat a l'efecte pel tècnic municipal Sr. JOSEP 
CASES ROCA, abril 2018, 
Atès el pertinent informe emès per Secretaria-intervenció,  
PROPOSA A  LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció  del present    acord:    
1r.-PROCEDIR  EN   L'ADQUISICIÓ  DIRECTA  de  l’immoble finca urbana situada 
en el C/ Major 89, del nucli de Vallfogona, de ref. cadastral, 
9649643CG1294N0001YY.  
2n.-JUSTIFICAR l'adquisició  directa en  el fet que la seva adquisició és destinada 
ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a Passatge Camí del Cementiri 
(C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,  
3r.-DECLARAR   L'ADQUISICIÓ   D'ESPECIAL   INTERÈS   PER  AL        
MUNICIPI,  destinada ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a 
Passatge Camí del Cementiri (C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,  
4t.-APREUAR el bé a efectes d'adquisició‚ segons valoració tècnica realitzada a l'efecte  
i  trobada  d'acord  amb  els  preus  de mercat  actuals, en la quantitat de 30.000,00 €. 
5è.-APROVAR la VALORACIÓ D'ENDERROC DE L'EDIFICI, segons el mateix 
informe tècnic en la quantitat de 14.000,00 €. 
6è.-DETERMINAR el pagament  de l'adquisició, així com dels treballs de l'enderroc,  
amb càrrec  a la partida 6090.450 del pressupost exercici 2018, condicionat a 
l'aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits 1/2018, punt inclòs en 
l'ordre del dia de la sessió d'avui.  
7è.-SOL.LICITUD D'INFORME AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE. l'art  30 del  Reglament  del 
Patrimoni  dels  Ens  Locals,  aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre. 
8è.-FACULTAR a l'ALCALDIA per signar quants documents siguin   necessaris   en   
relació   amb   l'anterior   acord,   i  formalització del  mateix  mitjançant  escriptura 
pública   davant notari. 
9è.-EXPOSAR al  públic  l'anterior  acord, mitjançant edicte  exposat i  publicat en 
forma per termini de  20  dies als efectes  de  presentació  si  s'escau  d'al·legacions i/o 
recusacions; quedant definitiu l'anterior acord cas de no  presentar-se’n. 
Tot  això sens perjudici del pertinent  informe  a emetre   per part del Departament de 
Governació de  la Generalitat   de Catalunya,  als efectes del que  preveu  l'art  30 del  
Reglament  del Patrimoni  dels  Ens  Locals,  aprovat per Decret 336/88, de 17 
d'octubre. 
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
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7è.- ADQUISICIÓ FINQUES URBANES, SOLAR C/ MAJOR 87, NUCLI DE 
VALLFOGONA. 
PROPOSTA D'ADQUISICIÓ FINQUES URBANES/ADQUISICIÓ DIRECTA I 
DESTINATS EN PART I/O LA SEVA TOTALITAT A AMPLIACIÓ DE VIALS: 
PASSATGE C/MAJOR AL C/NORD. NUCLI DE VALLFOGONA---- 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient instruït per a l’adquisició d’immoble finca 
urbana, situada en el C/ Major 87, propietat segons dades registrals de JESÚS 
PALOMO JIMENEZ,  INGRID PALOMO JIMENEZ I PILAR JIMENEZ LORENZO. 
Vist INFORME VALORACIÓ redactat a l'efecte pel tècnic municipal Sr. JOSEP 
CASES ROCA, 
Atès el pertinent informe emès per Secretaria-intervenció,  
PROPOSA A  LA CORPORACIÖ MUNICIPAL l'adopció  del present    acord:    
1r.-PROCEDIR  EN   L'ADQUISICIÓ  DIRECTA  del solar finca urbana situada en el 
C/ Major 87, del nucli de Vallfogona, de ref. cadastral, 9649642CG1294N0001BY.  
2n.-JUSTIFICAR l'adquisició  directa en  el fet que la seva adquisició és destinada a 
ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a Passatge Camí del Cementiri 
(C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,  
3r.-DECLARAR   L'ADQUISICIÓ   D'ESPECIAL   INTERÈS   PER  AL        
MUNICIPI, destinada ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a Passatge 
Camí del Cementiri (C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,  
4t.-APREUAR el bé a efectes d'adquisició‚ segons valoració tècnica realitzada a l'efecte  
i  trobada  d'acord  amb  els  preus  de mercat  actuals, en la quantitat de 20.000,00 €. 
5è.-APROVAR la VALORACIÓ D'ARRANJAMENTS PROPIETAT VEÏNS, segons 
el mateix informe tècnic en la quantitat de 3.000,00 €. 
6è.-DETERMINAR el pagament  de l'adquisició, així com dels treballs de l'enderroc,  
amb càrrec  a la partida 6090.450 del pressupost exercici 2018, condicionat a 
l'aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits 1/2018, punt inclòs en 
l'ordre del dia de la sessió d'avui.  
7è.-SOL.LICITUD D'INFORME AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, art  30 del  Reglament  del 
Patrimoni  dels  Ens  Locals,  aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre. 
8è.-FACULTAR a l'ALCALDIA per signar quants documents siguin   necessaris   en   
relació   amb   l'anterior   acord,   i  formalització del  mateix  mitjançant  escriptura 
pública   davant notari. 
9è.-EXPOSAR al  públic  l'anterior  acord, mitjançant edicte  exposat i  publicat en 
forma per termini de  20  dies als efectes  de  presentació  si  s'escau  d'al·legacions i/o 
recusacions; quedant definitiu l'anterior acord cas de no  presentar-se’n. 
Tot  això sens perjudici del pertinent  informe  a emetre   per part del Departament de 
Governació de  la Generalitat   de Catalunya,  als efectes del que  preveu  l'art  30 del  
Reglament  del Patrimoni  dels  Ens  Locals,  aprovat per Decret 336/88, de 17 
d'octubre. 
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
8e.- VENDA DIRECTA SOBRANTS FINCA ACAMPADOR/ BÉNS 
PATRIMONIALS. Situació Pol. 14, de les parcel·les 11 a 27. 
-DECLARACIÓ DE SOBRANTS FINCA ACAMPADOR./-VALORACIÓ DELS 
TERRENYS SOBRANTS I VENDA DIRECTA ALS PROPIETARIS 
LIMÍTROFES. 
Per l’Alcaldia es dóna compte de la proposta d'aquest Ajuntament amb  propietaris de 
finques rústegues per tal de tramitar la venda directa de sobrants finca BENS 
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PATRIMONIALS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, 
FINCA ACAMPADOR;  descrita acuradament en l'estudi tècnic redactat pel Sr. Josep 
Setó, any 1982. i situada al Polígon 9, parcel·la 103 del cadastre de rústega del 
municipi. 
Atès el que als efectes disposa la vigent legislació, pel que fa a  venda directa de béns 
sobrants: 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques  
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens locals 
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local 
Atès informe de Secretaria-Intervenció, 
Proposa a la corporació municipal, l’aprovació del següents acords,  
B) –DECLARAR EL TERRENY QUE ES DESCRIU SOBRANT DE LA FINCA 
ACAMPADOR -QUALIFICADA COM A BÉ PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT 
DE VALLFOGONA, segons l'Inventari de béns i drets municipals vigent. 
Descrita acuradament en l'estudi tècnic redactat pel Sr. Josep Setó, any 1982.  
Situada en el Polígon 9, parcel·la 103 del cadastre de rústega, de superfície, 1432 m2. 
C) JUSTIFICAR la venda directa en el fet que és tracta d'un bé qualificat de rústec, que 
es troba totalment separat de la resta de la  finca i que constitueix un ròssec de l'actual 
finca ACAMPADOR,  i no utilitzable com a bé de serveis municipals. 
D) -PROCEDIR EN L'ALIENACIÓ DIRECTA, venda als propietaris col· lindants atesa 
manifestació del seu interès i  d’acord amb el que preveu l’art. 43 del Reglament del 
Patrimoni del ens locals; fer constar que la seva valoració no supera el 10% dels 
ingressos ordinaris del pressupost vigent. 
E) -VALORACIÓ DELS TERRENYS I VENDA DIRECTA ALS PROPIETARIS 
LIMÍTROFES, en la quantitat de 6,00 €/m2, segons la pràctica i el mercat de les 
transaccions actuals en la zona, així com  anteriors transaccions municipals; trobada 
ajustada i raonable: APROVAR LA VALORACIÓ de 6,00 € per metre quadrat. 
ACORDAR LA VENDA DIRECTA dels terrenys sobrants  a les propietats limítrofes 
que ho han sol·licitat, Srs.: ESTEVE OMS ROCA i ÀNGEL VILELLA ROS,  en línia 
amb les seves propietats. 
E) –INFORMACIÓ PÚBLICA, de l'acord d’alienació directa, termini de 15 dies 
d’informació pública, mitjançant publicació d’edicte en el B.O. de la Província i 
DOGC, taulell d’edictes de l’Ajuntament i  notificació als titulars que es consideri 
interessats en el procediment. 
 F) – DECLARAR DEFINITIUS ELS ANTERIORS ACORDS, cas de no presentar-se 
en termini d’informació pública al·legacions i/o reclamacions, sense necessitat de 
posterior acord Corporatiu. 
G) -FORMALITZAR ELS ANTERIORS ACORDS mitjançant ACTA 
ADMINISTRATIVA davant Secretaria General d'aquest Ajuntament, atès la seva poca 
envergadura, als efectes de que quan s'escaigui, es pugui justificar major cabuda davant 
Notaria. 
H) DELEGAR EN L’ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en 
relació amb els anteriors acords.  
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
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9è.- APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA OBRA 
CONDICIONAMENT ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI. 
Per l’Alcaldia, atès que l’obra CONDICONAMENT ACCÈS A VALLFOGONA PEL 
CAMÍ DEL CEMENTIRI,  
Atès que la proposta d'obra ha estat inclosa en la convocatòria del DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE/Direcció 
General d'Administració Local, línia de subvencions per a inversions en camins públics 
locals, període 2018-2020 (Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny), 
Pressupost subvencionable: 50.000,00 € 
Subvenció atorgada. 48.825,00 € 
Anualitat d'execució: 2018 
Atesa MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA, redactada pel tècnic municipal enginyer 
d'edificació Sr. JOSEP CASES ROCA, col·legiat núm. 198, i amb un  pressupost 
d’execució per contracta 50.779,07 €  i IVA de 10.663,60 € (total pressupost de  
61.442,67 € IVA INCLÒS.  
Vist l'informe de  Secretaria-Intervenció, 
Als efectes d’aprovació del corresponent projecte i execució de l’obra, 
Als efectes de poder complir en els terminis establerts per part del DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ, línia subvencions per a inversions en camins públics locals, 
exercici 2018. 
Als efectes de procedir en la tramitació de la licitació de l’obra, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del següent acord: 
1r.-APROVAR la MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA, redactada pel tècnic municipal 
enginyer d'edificació Sr. JOSEP CASES ROCA, col·legiat núm. 198, i amb un  
pressupost d’execució per contracta 50.779,07 €  i IVA de 10.663,60 € (total pressupost 
de  61.442,67 € IVA INCLÒS).  
2n.- EXPOSAR la memòria tècnica 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. 
3r.-APROVAR DEFINITIVAMENT la memòria tècnica valorada per a l'execució de 
l'obra CONDICIONAMENT ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI, cas de no presentar-se en termini al·legacions i/o reclamacions. 
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.- CONVOCATÒRIA LICITACIÓ OBRA ACCÈS A VALLFOGONA PEL 
CAMÍ DEL CEMENTIRI/ CONVOCATÒRIA DE CONCURS OBERT 
SIMPLIFICAT. 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient instruït als efectes de procedir en l'execució 
de l'obra: ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI/ 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS OBERT SIMPLIFICAT. 
MEMÒRIA VALORADA REDACTADA  PEL TÈCNIC MUNICIPAL Sr. Josep 
Cases Roca, aprovada en sessió de data d'avui.   
Obra inclosa en la convocatòria de subvencions per a inversions en camins públics 
locals, del Departament de Governació Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny. 
exp. s/ref. 2018/306 
Pressupost: 50.000,00 € 
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Subvenció 48.825,00 €. 
Als efectes PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció dels següents 
acords: 
-1r) -INICIAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA:  
ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI/ CONVOCATÒRIA DE 
CONCURS OBERT SIMPLIFICAT. 
No hi ha divisió per  lots/ atesa la naturalesa del contracte/ art. 99.3 LCSP. 
     Antecedents 
Memòria d'obra redactada pel tècnic Sr. Josep Cases Roca. 
Aprovat inicialment, i sense perjudici de la seva aprovació deginitiva l'Ajuntament Ple, 
en sessió de data d'avui.   
     Necessitat i idoneïtat del contracte 
 Les necessitats administratives a la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació 
del procediment i dels criteris d'adjudicació estan degudament acreditats a l'expedient. 
     Tramitació, procediment i forma d'adjudicació/règim jurídic: 
Règim jurídic: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
Tramitació: ordinària. 
Procediment: concurs obert simplificat (art. 159 de la LSCP), sense lots, amb valoració 
de més d'un criteri. 
Adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, amb més d'un criteri d'adjudicació. 
     Pressupost de licitació 
El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de  50.779,07 € (IVA vigent 
exclòs). 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 L'IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la suma de 10.663,60 €. 
     Admissió de millores/concreció. 
Millores: millora accés al Camí del Cementiri pel Carrer Domingo Cardenal, flonjalls 
superfície 300 m2. 
Els licitadors hauran de passar proposta, si és el cas,  detallada en contingut però un 
total econòmic; indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
     Aplicació pressupostària  
 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària/ PRESSUPOST DE DESPESES: 6091.45/ACCÉS A VALLFOGONA 
PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI /61.442,67 € del vigent pressupost de la Corporació. 
Sense perjudici de l'aprovació definitiva de l'acord de modificació de crèdits 1/2018. 
     CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: Puntuació total: 10 punts. 
1)A l'Oferta econòmica d'obra: 8 punts a l'oferta més econòmica. 
fórmula de ponderació:Puntuació = 8) x (1-1,5 (P-Pmin)/ Pmin) 

2)A l'Oferta econòmica  millores: 2 punts a l'oferta més alta econòmica.  
 fórmula de ponderació: Puntuació = 2 x (1-1,5 (P-Pmàxm)/ Pmàxm) 

ES CONSIDERARÀ l'oferta econòmica que obtingui la màxima puntuació, obtinguda 
de la suma de les dues ponderacions.  
     Forma de presentació única: Electrònica -direcció: perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. www.vallfogona.net/presentació en un únic 
sobre. 
2n)-APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
que hauran de regir la licitació i execució de l’obra. 
3r) -ANUNCIAR la licitació de l'obra, concurs, procediment obert simplificat 
mitjançant edicte de licitació en la plataforma perfil del contractant. 
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4t) -FACULTAR a  L’ALCALDIA,  perquè signin quants documents siguin necessaris 
en relació amb el present acord. 
 
11è.- CONVOCATÒRIA LICITACIÓ OBRA: CONSTRUCCIÓ ROTONDA 
CAMÍ DE MOLLERUSSA -TORRE TANTULL.  EXP. OBRES 2018/8. 
PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ /ORDINÀRIA, OBERT SIMPLIFICAT. 
CONCURS AMB PROPOSTA DE MILLORES. 
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient instruït als efectes de procedir en l'execució 
de l'obra: ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA -TORRE TANTULL.  
Projecte d'obra redactat per l'Arquitecte Sr. SANTIAGO ROCASPANA 
BARÓ./Aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 25 de març de 
2015.   
Consten Actes d'adquisició dels terrenys afectats per l'obra. 
Obra inclosa en la convocatòria de subvencions del Pla Extraordinari d'Inversions 
Locals de la Diputació de Lleida 2017 i 2018 (Pla de Reforç Municipal), anualitat 2018, 
exp. s/ref- 201800354. Subvenció atorgada 85.111,69 €. 
Als efectes proposa a la Corporació Municipal l'adopció dels següents acords: 
-1r) -INICIAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA:  
CONSTRUCCIÓ ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA -TORRE TANTULL.  
No hi ha divisió per  lots/ atesa la naturalesa del contracte/ art. 99.3 LCSP. 
     Antecedents 
Projecte d'obra redactat per l'Arquitecte Sr. SANTIAGO ROCASPANA BARÓ. 
Aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 25 de març de 2015.   
     Necessitat i idoneïtat del contracte 
 Les necessitats administratives a la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació 
del procediment i dels criteris d'adjudicació estan degudament acreditats a l'expedient. 
     Tramitació, procediment i forma d'adjudicació/règim jurídic: 
Règim jurídic: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
Tramitació: ordinària. 
Procediment: concurs obert simplificat (art. 159 de la LSCP), sense lots, amb valoració 
de més d'un criteri. 
Adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, amb més d'un criteri d'adjudicació. 
     Pressupost de licitació 
El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 75.942,15 € (IVA vigent 
exclòs). 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
L'IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la suma de 15.947,85 €. 
     Admissió de millores/concreció. 
Millores: il·luminació autònoma (tipus placa bateria fotovoltaica) als punts de llum i 
senyalització horitzontal (llum intermitència i similar) mínim 40 unitats. 
Els licitadors hauran de passar proposta, si és el cas,  detallada en contingut però un 
total econòmic; indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
     Aplicació pressupostària 
 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària/ PRESSUPOST DE DESPESES: 6091.45/ROTONDA CAMI DE 
MOLLERUSSA/91.890,00 € del vigent pressupost de la Corporació. 
Sense perjudici de l'aprovació definitiva de l'acord de modificació de crèdits 1/2018. 
     CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:Puntuació total: 10 punts. 
1)A l'Oferta econòmica d'obra: 8 punts a l'oferta més econòmica. 
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fórmula de ponderació:Puntuació = 8) x (1-1,5 (P-Pmin)/ Pmin) 

2)A l'Oferta econòmica  millores: 2 punts a l'oferta més alta econòmica.  
 fórmula de ponderació: Puntuació = 2 x (1-1,5 (P-Pmàxm)/ Pmàxm) 

ES CONSIDERARÀ l'oferta econòmica que obtingui la màxima puntuació, obtinguda 
de la suma de les dues ponderacions.  
     Forma de presentació única: Electrònica -direcció: perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. www.vallfogona.net/presentació en un únic 
sobre. 
2n)-APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
que hauran de regir la licitació i execució de l’obra. 
3r) -ANUNCIAR la licitació de l'obra, concurs, procediment obert simplificat 
mitjançant edicte de licitació en la plataforma perfil del contractant. 
4t) -FACULTAR a  L’ALCALDIA,  perquè signin quants documents siguin necessaris 
en relació amb el present acord. 
 
12è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2018 FENT APLICACIÓ 
DE NOUS INGRESSOS I SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2017.  
PER L'ALCALDIA, 
Atès el que  preveu als efectes l'art. 158   i següents de   la Llei Reguladora de   les 
Hisendes  Locals,   39/88, de 28   de desembre /  
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l'art. 34 i següents del R. Decret 500/90 de   20 d'abril.  
a) Ateses propostes d'obres i actuacions anteriors, 
Atesa necessitat de dotació econòmica per al finançament de dites obres i/o actuacions, 
Atesa liquidació del pressupost exercici 2017, amb SUPERÀVIT, 
Atesa l'actual situació econòmico-financera d'aquest Ajuntament i deute 0, 
Atès el que als efectes es disposa en la vigent legislació, als efectes d'utilització del 
SUPERÀVIT, per a inversions financerament sostenibles, 
ATÈS el que preveu, als efectes DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES 
CORPORACIONS LOCALS per a inversions financerament sostenibles, el R.D. LLEI 
1/2018 de 23 de març  
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 
Primer -CONSIDERAR FINANCERAMENT SOSTENIBLES les actuacions que es 
relacionen, atès que compleixen amb els punts següents del R.D. LLEI 1/2018 de 23 de 
març: -reflex pressupostari en el programa 45, capítol VI INVERSIONS; -vida útil de 
més de 5 any; -el seu manteniment no pressuposa un increment dels capítols I i II de 
l'estat de despeses. 
ACTUACIONS: 
--ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA, TORRE TANTULL,  
Pressupost/91.890,00 €, subvenció de la Diputació de Lleida, 85.111,69 €. 
--CONDICIONAMENT CAMI DEL CEMENTIRI 
Pressupost 50.000,00 €, subvenció del Departament de Governació: 48.825,00 € 
--ADQUISICIÓ FINQUES URBANES C/MAJOR 87 i 89; 50.000,00 € 
--Enderroc i arranjaments, 17.000,00 €  
Als efectes del seu finançament i consignació pressupostària,  
Segon -APROVAR l' expedient   núm. 1/2018 de modificació de crèdits del pressupost  
de 2018, 
fent aplicació de nous ingressos i de part del SUPERÀVIT liquidació 2017, segons el 
següent detall: 
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                                 PRESSUPOST D'INGRESSOS 
-MAJORS INGRESSOS, 
SUBVENCIÓ GENERALITAT/DEP. DE GOVERNACIÓ.....               48.825,00 € 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA..... 85.111,69 € 
-DEL SUPERÀVIT/LIQUIDACIÓ 2017 86.395,31 € 
TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................                                220.332,00 €   
                                PRESSUPOST DE DESPESES: 
6091.45/ 
ROTONDA CAMI DE MOLLERUSSA..... 91.890,00 € 
CONDICIONAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI 61.442,67 € 
ADQUISICIÓ FINQUES URBANES C/MAJOR 87 i 89 50.000,00 € 
-ENDERROCS I ARRANJAMENTS... 17.000,00 € 
TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................                    220.332,00 € 
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
13è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes, NO N'HI HAN. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 
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