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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 3/2018, DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 
2018.   
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT 
PLE EN DATA 26 DE SETEMBRE DE 2018.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les  vint-i-
una hores del dia 26 de setembre 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, 
i ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM. 
 
NO ASSISTEIXEN EL REGIDOR SR. ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU qui 
excusa la seva assistència, i el Sr. Josep Tribó Sarret, per renúncia al càrrec. 
 
NO ASSSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS: CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P I 
IGNASI AMOR BERGÉ  de ERC-AM, els quals 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.- ASSABENTAT DE LA  RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
SR. JOSEP TRIBÓ SARRET i RENÚNCIES ANTICIPADES./PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE REGIDORA.  
Per l'Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal, de l'escrit de ref. registre 
entrades 1222/2018, de renúncia al càrrec del Regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Josep 
Tribó Sarret, NIF 78.0960.510 X, del grup polític CiU, 
Així també es dóna compte dels escrits de renúncia anticipada presentats pels 
membres de la llista electoral del grup polític CiU, per ordre consecutiu:  
ANNA MARTÍNEZ PALLISÉ,  NIF 47.693.390 S. 
 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL es dóna per assabentada de la renúncia al càrrec de 
Regidor i de les renúncies anticipades relacionades. 
Atès assabentat de la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Josep Tribó Sarret i 
renúncies anticipades, i atès ordre consecutiu de la llista electoral presentada, 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER UNANIMITAT ACORDA: 
Primer -ELEVAR  la renúncia de Josep Tribó Sarret i renúncia anticipada de Anna 
Martínez  Pallisé a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL. 
Segon- ELEVAR A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, PROPOSTA DE  
NOMENAMENT/CREDENCIAL de: 
NA CRISTINA RÚBIES ABAT, com a Regidora electa de l'Ajuntament de 
VALLFOGONA DE BALAGUER, grup municipal CiU. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
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3r.- INFORME MOROSITAT 2n. 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 1r trimestre de  
2016, 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 PRIMER 2n  trim'2018. 
1) INFORME A 30/06/2018 / Pagaments realitzats en el 2n trimestre:  
Pagaments trimestre: 391.266,33 €. 
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. Vallfogona de B., 30/06/2018/LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
4t.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN 
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE 
REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL 
CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM 
A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 
SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL. 
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) 
estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats 
locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local 
(Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per 
l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre). 
Atès que Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER , d’acord amb les xifres de 
població resultants de la última revisió del padró municipal, té una població de 1884 
habitants i, l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost 
aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials 
d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de 
l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, 
és de 1.592.600,00 €, està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de 
comptabilitat local, i per tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 
424/2017, al règim de control intern simplificat. 
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i 
ingressos, l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus 
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organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer. 
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a 
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia.  
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu 
el RD 424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb 
l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’adopció del següent 
ACORD: 
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat 
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i  40 
del RD 424/2017. 
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici 
de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen 
els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els 
termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è.- ASSABENTAT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL/ FUNCIÓ 
FISCALITZADORA/INFORMES SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
Per l'Alcaldia es dóna compte dels assabentats d'informes i  acords adoptats en 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, als efectes del seu assabentat per part de la 
CORPORACIÓ MUNICIPAL. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 13.06.2018. 
En relació a l'entrada en vigència de la LLEI 9/2017, de 8 de novembre LLEI DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC,  pel que fa a gestió de CONTRACTES 
MENORS i MESA DE CONTRACTACIÓ  
REIAL DECRET L. 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic de 
control intern en el Sector Públic. Funció fiscalitzadora,  
i Llei 19/2017, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, pel que fa a dotacions econòmiques als grups polític (grup i regidor). 
 
ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES/PROPOSTA emesos als efectes per part de 
SECRETARIA INTERVENCIÓ, següents: 
1 -INFORME/PROPOSTA DE SEGUIMENT DE LA  CONTRACTACIÓ 
MENOR A L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, que 
presenta, 
M. ANTONIETA PONS TORRADES, SECRETÀRIA-INTERVENTORA DE 
L'AJUNTAMENT, en l'exercici de la funció Interventora que li és inherent al càrrec 
i en compliment del que als efectes preveu la vigent legislació. --Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017. Efectivitat 9/03/2018; 
base de la proposta: 
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A) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS 
       De 1 A   5.000,00 €- OBRES  
       DE 1 A 10.000,00 €  SERVEIS I SUBMINISTRES 
1.- INCORPORACIÓ FACTURA CONFORMADA i APROVADA PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
2.- NO SERÀ NECESSÀRIA PUBLICITAT/cas de no depassar, 
acumulativament, els límits anteriors.  
B) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS 
De  5.001,- a 39.999,- OBRES  
DE 10.001,- A 14.999,- SERVEIS I SUBMINISTRES 
1.- INFORME DE L’ORGAN CONTRACTANT SOBRE LA NECESSITAT 
DE L’OBRA/SERVEI/SUBMINISTRE/Alcaldia. 
2.- DECRET INICI CONTRACTACIO/ALCALDIA. 
COMPROVACIÓ la existència de consignació pressupostaria/ Alcaldia. 
COMPROVACIÓ si s’ha alterat el preu/Alcaldia i/o serveis tècncis. 
COMPROVACIÓ si durant l'exercici econòmic,  si per cada contractista i/o 
objecte s’han sobrepassat els límits : 
OBRES: 40.000,00 € 
SERVEIS I SUMINISTRES : 15.000,00 € 
INVITACIO empreses ( a poder ser 3)/Alcaldia. 
3.-CERTIFICAT D'EXISTÈNCIA DE CRÈDIT/ SECRETARIA 
/INTERVENCIÓ. 
4.-ACORD D'AJUDICACIÓ/JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
5.- OPCIONAL CONTRACTE ADMINISTRATIU, i/o conformitat a l'acord 
d'adjudicació/Alcaldia. 

2.-INFORME/PROPOSTA DE GESTIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DE LA 
PUBLICITAT ACTIVA DE LES SUBVENCIONS ALS GRUPS POLÍTICS DE 
L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

Preceptes bàsics per al compliment de la legislació vigent: 
1.- La difusió als portals de transparència de l'Ajuntament, art. 15 de la 
LTAIPBG en relació amb les dotacions econòmiques als grups polítics, atesa la 
seva condició de subvencions als efectes de la legislació de transparència.  
Aquest precepte es bé complint per part de l'Ajuntament de Vallfogona de B. 
des de la seva vigència. web ajuntament.net /Portal de transparència 
2.- Respecte de les dotacions, import anual (cost global per a la Corporació) 
desglossat l'import del tant fix per grup polític i del tant per cada membre que 
s'aplica.  
Informació de l'acord de Ple que els fixa. 
Aquest precepte es bé complint per part de l'Ajuntament de Vallfogona de B. 
des de la seva vigència: web ajuntament.net /Portal de transparència -
Assignacions càrrecs electes/Assignacions sessions i grups polítics. 
3.- La informació relativa al seu control financer. 
4.- La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris mitjançant 
relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes. Atès que es 
tracta d'assignacions finalistes que han de ser destinades a finançar el 
funcionament del grup /art.50.8 TRLMRLC, aprovat per D.L. 2/2003, de 28 
d'abril. 
 
 
 



 

5 

 

3 -INFORME/PROPOSTA DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MESA DE 
CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER, 
Preceptes bàsics per al compliment de la legislació vigent/-LLEI 9/2017, de 8 de 
novembre LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC,: 

1.- Composició: Podrà estar presidida per un membre de la Corporació o un 
funcionari de la mateixa. Vocals: Secretari de la Corporació o funcionari amb 
funció d'assessorament en qui delegi i /o Interventor o funcionari amb funcions 
de control econòmico-pressupostari. 
Altres que es designin per part de l'òrgan de contractació, membres electes, 
tècnics i o altres. Els membres electes no podran suposar més d'un terç del ttoal 
de membres de la Mesa. Actuarà de Secretari un funcionari de la Corporació. 
Mínim 3 membres.  
Es podran constituir Mesas de Contractació de caràcter permanent. 
2.- S'incorpora la regulació de les meses de contractació com a òrgans 
d'assistència tècnica especialitzada dels òrgans de contractació, amb les 
especialitats previstes per a l'Admtó. Local en la DA 2ª, i amb les funcions 
següents: 
-Qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
previs. 
-Valoració de les proposicions dels licitadors. 
-Proposició sobre qualificació.  

LA JUNTA DE GOVERN, PER UNANIMITAT ACORDA: 
-Donar-se per assabentada dels INFORMES/PROPOSTES ANTERIORS, 
-Fer efectives les propostes i la seva aplicació, als efectes de gestió dels diferents 
temes des d'aquesta data. 
-Nomenar els membres de la Mesa de Contractació, amb caràcter de permanent, 
següents: 
Presidenta Alcaldessa MARIA SARRET PIJUAN 
Vocals: Ramon Borda Guasch -regidor; Josep Cases Roca Tècnic municipal i 
Secretària-Interventora M. A. Pons Torrades qui actuarà també com a Secretària de la 
Mesa. 
-PROPOSTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE RATIFICACIÓ DEL PRESENT 
ACORD I  MODIFICACIÓ DE BASES DE LES DEL PRESSUPOST pel que 
respecta a GESTIÓ CONTRACTES MENORS I ASSIGNACIONS A GRUPS 
POLÍTICS I  MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ. 
-FACULTAR a l'Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris en relació 
amb el present acord. 

Junta de Govern Local de data 5/09/2018. 
--ESTAT ECONÒMIC DE PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018. 
INFORME A DATA 31.07.2018. ------------------------------------------------------------ 
--Per Secretaria-Intervenció i Tresoreria, es dóna compte de l'INFORME emès als 
efectes de donar compte a l'Ajuntament de  l'estat econòmico-financer a nivell de 
pressupost signat en data 31.08.2017, i previsió de liquidació a 31.12.2017, del tenor 
literal següent: 
""-EN RELACIÓ A L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC 
D'AQUEST AJUNTAMENT A 31 DE JULIOL DE 2018, I ALS  EFECTES 
PREVISIÓ COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA A 31.12.2018, 
PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018. 
Examinat l'estat de despeses i ingressos compromesos per aquest Ajuntament, a data 
31/07/2018, 
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------------DESPESES/ ES FA CONSTAR LES PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 
I NECESSITAT D'AJUST DE LA DESPESA: 
          -Ajust CAP I, DESPESES DE PERSONAL, ajust a l'alça per requalificació 
dels llocs de treball i  regularització d'havers 2018/Indemnització per cesse/previsió 
plaça auxiliar LLAR D'INFANTS LA MAINADA. 
RESUM CAP. I/Crèdits definitius 360.400,00 €, despeses compromeses a la data: 
207.024,56 €.  

-Ajust a l'alça del capítol II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS, 
pel que respecta a MANTENIMENTS EN GENERAL, en vista del seguiment del que 
ha estat l'exercici 2018, fer constar la tendència d'augment de la despesa respecte de 
manteniments i serveis contractats/serveis externs/  com per exemple: 
          -Desviació de pressupost respecte de la partida 210 MANTENIMENT DE 
CAMINS, amb una despesa compromesa en més de 31.000,00 €.; partida 210, 
manteniment de places i jardins dels tres nuclis i camp de futbol; 213 mant. i 
conservació maquinari i instal.lacions. 
RESUM: 21/ Previsió 257.000,00 €; despeses compromeses a la data 198.643,65 € 
         -Desviació de pressupost  respecte de la partida 22103 carburants, amb una 
despesa en més a la data de 5.000,00 €; ; partida 22102 clavegueram, despesa en més 
a la data 10.000,00 € 
        -Previsió despesa ECOESTUDI/projecte foment millora recollida selectiva 
(22706.929) a determinar despesa i consignar partida (23.300,00 €) 
RESUM CAP. II/ Crèdits definitius: 826.900,00 €, despeses compromeses a 
31.07.2018: 665.728,74  € (més relació a aprovar despeses/agost 76.000,00 €). 
           -PREVISIÓ DE COMPLIMENT TOTAL DEL PRESSUPOST CONSIGNAT 
pel que respecta al CAP. VI INVERSIONS: Crèdits definitius 270.000,00 €. 
------------INGRESSOS/ ES FA CONSTAR LES PREVISIONS PRESSPÒSTÀRIES 
D'INGRESSOS, AJUSTADES AL PRESSUPOST I TENDÈNCIA A L'ALÇA. 
RESPECTE DE COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012, de 27 d’abril, ORGÀNICA 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
publicada en el B.O.E. de data 30 d’abril i en vigor en data d’avui, 
------------------------------REGLA DE LA DESPESA--------------------------------------- 

-Fixació per part de l'Estat dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute per al 
període 2017-2019, 
2017: 2,1%                      2018: 2,3%                            2019: 2,5 % 
LIQUIDACIÓ 2018, límit despesa computable: 
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2018.................................... 1.351.383,00 € 
(taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de 
l'economia Española  % sobre total despesa no financera liquidada exercici 2017  
(2017: 1321.000 x 2,3%)                               1.351.383,00 € 
ESTUDI AJUSTOS SEC 
PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 2018 100% crèdits pressupostaris        1.592.600,00 € 
+/- Ajustos SEC  
CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT                              0  
Subvencions finalistes.............................................................          -127.000,00 € 
MAJORS INGRESSOS FONS COOP.MPL.                                      -30.000,00 € 
PREVISIÓ DESPESA +/- AJUSTOS SEC..........                            1.435.600,00 € 
Ajustaments necessaris per tal d'adequar la informació als criteris establerts pel SEC 
95 (SISTEMA DE COMPTES NACIONALS I REGIONALS, REGLAMENT CE 
2223/96, DE 25 DE JULIOL DE 1996) sobre dèficit públic i deute públic.  
En relació a  l'existència de  SUPERÀVIT exercici 2017, 
ATÈS el que preveu, als efectes DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES 
CORPORACIONS LOCALS/ per a inversions financerament sostenibles: 
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La Disposició addicional DA 6ª de la llei orgànica 2/20012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i sostenibilitat financera, i 
El Reial Decret 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. 
ES FA CONSTAR, 
 DADES LIQUIDACIÓ 2017 AMB RESULTAT PRESSUPOSTARIA/SUPERÀVIT 
I NORMATIVA RESPECTE DESTINACIÓ  RESULTAT PRESSUPOSTARI 
EXERCICI 2017. 
DRETS reconeguts nets............................                                 1.868.128,37 € 
OBLIGACIONS reconegudes netes......                                     1.472.149,48 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU,                                 395.978,89  € 
ES COMPLEIX LA NORMA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA-
SUPERÀVIT.  

PER TOT EL QUE HA ESTAT EXPOSAT, 
-S’INFORMA A L'AJUNTAMENT L'ESTUDI-PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2018: 
NO Es complirà la Regla de la Despesa, implicant l'obligatorietat d'aprovació d'un 
PLA ECONÒMIC-FINANCER que haurà de corregir la desviació pressupostària 
mitjançant la disminució de despeses i/o augment d'ingressos. 
No S'INFORMA respecte de  l'Estabilitat pressupostària i Estalvi net positiu, essent la 
previsió, com en anys anteriors de resultat  positiu i superàvit. 
-LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT ACORDA: 
1/-DONAR-SE PER ASSABENTADA de l'INFORME D'INTERVENCIÓ-
TRESORERIA. 
2/-MESURES/Respecte de despeses partides 21 i 22, Cap. II, atesa vinculació jurídica 
establerta en les Bases del vigent Pressupost, procedir en la seva aprovació i 
comptabilització, fent-se especial atenció en la necessitat de més  control de despesa 
als efectes de previsió liquidació de l'exercici 2018. 
Atesa despesa partida 210.454-conservació camins 2018, FER CONSTAR LA 
NATURALESA DE TREBALLS DE CONDICIONAMENT que depassen de la 
consignació de la partida AMB CARÀCTER D'EXTRAORDINARIS d'aquest 
exercici 2018, i APROBAR la despesa qualificant-la com INVERSIÓ DE 
CARÀCTER SOSTENIBLE, en base al que als efectes preveu el RD 1/2018, de 23 
de març, destí del superàvit i inversions finançament sostenibles i disposició 
addicional 6ª de la Llei orgànica 1/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera als efectes de suplementació de crèdit mitjançant el superàvit'2017.  
En base al que ha estat exposat, PREVISIÓ de consignació de la despesa 
d'ADQUISICIÓ D'ÀRIDS RECICLATS 2018 a partida d'INVERSIONS 601.450, 
inversió subvencionada per l'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
convocatòria 2017. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
6è- ASSABENTAT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL/ MATÈRIA DE 
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER.  
Per l'Alcaldia es dóna compte dels assabentats d'informes i  acords adoptats en 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, als efectes del seu assabentat per part de la 
CORPORACIÓ MUNICIPAL. 

Junta de Govern Local de data 9/05/201. 
PERSONAL/REQUALIFICACIÓ SOU BASE I COMPLEMENTS DE DESTÍ.-  
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  



 

8 

 

Fet l'estudi del nivell dels havers del personal d'aquest Ajuntament que es relacionen, 
estudi que es basa en: 
1r) requalificació dels llocs de treballs, pel que fa a Sou Base i Complements de destí, 
2n) reconeixement dels llocs de treball i antiguitat de més de  10 anys en els seus 
llocs, 
Atesa la base legal respecte de retribucions bàsiques i complements de destinació, 
grups de treball  i intervals de complements de destí, 
Atès el que als efectes disposa la vigent Llei de pressupostos Generals de l'Estat per a 
2017, 
Atès que la previsió econòmica  de la modificació no pressuposa un augment de la 
base de massa salarial del Capítol I del pressupost vigent, 
PER UNANIMITAT ACORDA: 
Primer -REQUALIFICAR ELS LLOCS DE TREBALL PEL QUE FA A SOU BASE 
I COMPLEMENT DE DESTÍ d'acord amb la relació i nomenclatura que es relaciona. 
Segon -FIXAR EL RECONEIXEMENT DELS HAVERS sou base i complement de 
destí per cada grup i treballador d'acord amb la relació i nomenclatura que es 
relaciona, regularització amb efectes de data 1 de gener de 2018, i aplicació en les 
nòmines del mes de maig. 
Tercer -DONAR compte a l'Ajuntament Ple, als efectes de modificació del 
nomenclàtor de la plantilla orgànica del personal de l'Ajuntament. 
 

prop'18 
PERSONAL 
CONT.DEFINITIU GRUP g.nou grup/2012   antiguetat tarf.s.soc. hor. 

              
M. Mercè Sarret 
Plens C/15 C1    C1    18 22 11.11.1986 7/ADMTVA. 37,3 
Jaime Parramon 
Guillaumet D/15 C2   C2    15 22 26.01.1988 7/ erncarregat 37,3 
Francisco Martí 
Contijoch E/14 E     E     17 20 01.03.1988 9/100 of. 3ª 37,3 
Elisabet Pifarré Díaz D/14 C2    C2   17 20 12.11.2004 7/418 aux.ad. 37,3 
Teresa Garcia 
Ardanuy E/13 E   E    15 16 12.11.1992 10/100 neteja 41 
M. Carmen 
Fernandez Zueras E/13 E    E    10 14 16.03.1999 10/200 neteja 32 
Carmen 
Martin/neteja Ràpita E/10 E    E    10 14 05.10.2009 10/289 neteja 15 
M. Teresa Piñol 
Teixidó  mestra A2 C1 A2/22 02.09.1996 2/401 mestra 40 
Josep M. Bergé  E/10 E    E   10 14 24.07.2007 10/189 peó 37,3 

Marta Jové Péres 
MONIT.llar 

inF.D C2 C2   16 18 31.08.2009 5/100 assist. 40 
MIHAELA 
DANILA 

Aux. 
Bibliot. fix/discont.     14.09.2016 7/300 aux.bibliot 12 

 
 
---PERSONAL A CONTRACTAR: MONITORS NATACIÓ/ TEMPORADA 
ESTIU/--CONTRACTE LABORAL, A TEMPS PARCIAL DE DURADA 
DETERMINADA/ESTIU 2018. 
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FIXAR els havers en l'import de 11 €/h.net (10 €) 
----PERSONAL A CONTRACTAR/ SOCORRISTES PISCINES MUNICIPALS/ 
TEMPORADA ESTIU,--------------------------------------------------------------------------- 
CONTRACTE LABORAL, A TEMPS DE DURADATERMINADA/ESTIU 2018. 
FIXAR els havers en l'import de 9,79 €/h net (8,90 €). 
---HAVER BASES PRESSUPOST 2018, en línia amb els anteriors acords, establir el 
preu d'hora treball en la quantitat de 8,26 €/h bruts per treballs esporàdics  (abans 7,51 
€/h bruts). 

Junta de Govern Local de data  1/08/2018 
---------------PERSONAL LABORAL I CONTRACTAT/ PRESSUPOSTOS 
GRLAS. DE L'ESTAT, ADEQUACIÓ HAVERS/----------------------------------------
La Junta de Govern fa seu el DECRET D'ALCALDIA NÚM. 90.- 
REGULARITZACIÓ HAVERS/APROVACIÓ PRESSUPOSTOS GRALS DE 
L'ESTAT. 
""La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, 
publicada en el BOE núm. 161 de 4/07/2018, determinen en  el seu art. 18 Dos un 
increment del 1,5% en les retribucions del personal del sector públic per a l'any 2018. 
El mateix art. 18 Dos preveu un altre 0,25% en fucnió del PIB 2017. L'aplicació 
d'aquest increment addicional s'ha aprovat per acord del Consell de Ministres de 
13/07/2018. 
Per tot l'exposat, atès que la consignació pressupostària, segons informa secretaria-
intervenció no serà suficient per a atendre aquest increment retributiu, sense perjudici 
de l'aprovació de Modificació Pressupostària, en Base a Romanent positiu de 
tresoreria, liquidació 2017, 
DECRETA: 
Un increment de retribucions del personal funcionari i laboral fix, corresponent al 
1,50%, en base a havers desembre 2017 i efectes 1 de gener de 2018, i 0,25% efectes 
1 de juliol de 2018. A aplicar a la nòmina del mes de juliol. 
-Incoar expedient de modificació de pressupost 
Que es doni compte del present acord a la Junta de Govern i Ple de l'Ajuntament en la 
propera sessió que es celebri. Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, davant meu de que 
certifico.Vallfogona de B., 24 de juliol de 2018 L’ALCALDESSA,                                                 
Davant meu,LA SECRETÀRIA. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
7è- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PRESSUPOST. 
Atès assabentat dels punts anteriors, ordre del dia 5è i 6è, 
Per l'Alcaldia ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PRESSUPOST VIGENT EXERCICI 2018, 
en els punts que es relacionen i resum següent: 
1--PROPOSTA DE SEGUIMENT DE LA  CONTRACTACIÓ MENOR A 
L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER,  

A) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS        
De 5.000,00 €- OBRES  
DE 1 A 10.000,00 €  SERVEIS I SUBMINISTRES 
B) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS 
De  5.001,- a 39.999,- OBRES  
DE 10.001,- A 14.999,- SERVEIS I SUBMINISTRES 

2---OBLIGATORIETAT DE LA PUBLICITAT ACTIVA DE LES SUBVENCIONS 
ALS GRUPS POLÍTICS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER. 
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3---PROPOSTA DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ 
DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, 
4---PERSONAL/REQUALIFICACIÓ SOU BASE I COMPLEMENTS DE DESTÍ.- 
Junta de Govern Local de data 9/05/2018.  
5---PERSONAL LABORAL I CONTRACTAT/ PRESSUPOSTOS GRLAS. DE 
L'ESTAT, ADEQUACIÓ HAVERS Junta de Govern Local de data  1/08/2018. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
8è --LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST   EXERCICI   2019.--------- 
Atès el que és disposat per part del MINISTERI D'HISENDA, 
Atès expedient instruït a l'efecte, per a l'aprovació de les  LÍNIES FONAMENTALS 
DEL PRESSUPOST   EXERCICI   2019, 
Atès termini de comunicació a la Secretaria Gral. de financiación autònomica i local, 
del Ministeri d'Hisenda, el proper dia 14 de setembre, 
DÓNAT COMPTE del DECRET D'ALCALDIA DE DATA 31 d'agost de 2017, del 
tenor literal següent: 
Vist l'INFORME d'INTERVENCIÓ, estimacions/previsions, detall següent: 

ASSABENTAT DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ, PER L'ALCALDIA ES 
DISPOSA:  
--1r ESTABLIR les línies fonamentals de la previsió del  pressupost exercici de 2019: 

- Les línies fonamentals són equivalents al previst a l'exercici 2019 del PLA 
PRESSUPOSTARI 2017-2020, però amb la incidència pel que fa a  

-INGRESSOS, NO HI HA PREVISIÓ DE MODIFICACIÓ EN GENERAL.                     
-Regularització comptabilització pressupostària obligatòria respecte de 

l'IMPOST SOBRE EL CÀNON DE SANEJAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, que afecta en igual mesura a ingressos i despeses; atès el caràcter 
d'administració recaptatòria per a l'ACA. 

-Ajust i continuïtat amb les línies fonamentals del pressupostos de l'exercici 
2018, sense modificació d'Impostos i Taxes, a excepció  d'adequació Taxa recollida 
gestió dels servei d'escombraries- al cost real despesa concessió servei al Consell 
Comarcal de la Noguera. 

Pel que fa a -DESPESES,  
FER CONSTAR: 
-Acomplerta, FITA OBJECTIU DE DEUTE 0. 
-Fons de Contingència Cap V, en compliment del que és disposat. 
-Ajust a l'alça del capítol II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS, 

pel que respecta a MANTENIMENTS EN GENERAL, en vista del seguiment del que 
ha estat l'exercici 2018, i en  previsió per a l'ejercici de 2019 respecte de serveis 
contractats com a manteniment de places i jardins dels tres nuclis i camp de futbol, 
així com previsió d'altres lloguers de materials serveis, festes i altres. 
           -Ajust CAP I, DESPESES DE PERSONAL, a la regularització d'havers 2018 i 
previsió d'augment per a l'exercici 2019, previsió 1,70%.           
          -Ajust del capítol VI DESPESES- INVERSIONS a les previsions dictades i 
possibles adjudicacions de convocatòries de subvencions a les que s'ha presentat 
aquest Ajuntament: AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, AIXÍ com del Pla 
d'inversions per la millora en la gestió de l'aigua anualitat 2019, obra CANVI 
CANONADA GENERAL SERVEI AIGUA POTABLE DES DE LA 
POTABILITZADORA AL NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
RESUM PREVISIÓ PRESSUPOST 2019:  

-PRESSUPOST D'INGRESSOS:   1.560.000,00 €  
-PRESSUPOST DE DESPESES:   1.560.000,00 € 
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--2n. DONAR-NE COMPTE AL PLE  en la propera sessió que es celebri. 
--3r.- ENCARREGAR a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al 
ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Per l'Alcaldia es fa una exposició de les línies d'aquesta previsió del pressupost 
presentat, fixat el límit per part del Ministeri d'Hisenda, i que té caràcter limitatiu. 
Per tant s'ha fet un estudi de, en principi cobrir les necessitats ordinàries de 
l'Ajuntament i a partir d'aquí, i comptant amb la limitació establerta "REGLA DE LA 
DESPESA", incorporar les inversions considerades principals. També pensar que, si 
es donés el cas d'alguna inversió "financerament sostenible" necessària i/o urgent, es 
pot fer ús de la previsió que es te de liquidació del pressupost 2018 amb previsió de 
Superàvit./LA JUNTA DE GOVERN ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-
D1 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 
AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. 
ANTECEDENTS 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: 
Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA 
ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars 
i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 
de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat 
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així 
com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre 
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
5.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació 
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va 
acordar adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord 
marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en 
data 31 d’agost de 2018. 
6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 
FONAMENTS DE DRET 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
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Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)  
ACORDA 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de VALLFOGONA DE BALAGUER al 
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord 
marc del que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de 
març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules 
administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per 
Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de 
contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 
30 de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques: 
Lot 1                                                                          Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 
Lot 1                                                                           Preu tarifa 
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el 
correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal 
a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
10è.- NORMES SUBSIDIÀRIES APROVACIÓ INICIAL/ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES NÚM. 36: PER A LA 
INTERPRETACIÓ I CONCRECIÓ DE LA ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ 
CLAU EP DE LA BANQUETA DE LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL 
CANAL D'URGELL (modif. 116bis de les normes subsidiàries vigents). 
Per l'Alcaldia es dóna compte de la redacció de la proposta de MODIFICACIÓ 
NORMES SUBSIDIÀRIES del planejament núm.36: PER A LA INTERPRETACIÓ 
I CONCRECIÓ DE LA ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ CLAU EP DE LA 
BANQUETA DE LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL CANAL D'URGELL,( 
modif. art. 116bis de les normes subsidiàries vigents). 
Aquest expedient  es redacta als efectes de concretar i delimitar quins són els terrenys 
afectats per la clau EP Especial Protecció segons les Normes Subsidiàries vigents, 
però solament en l’indret de la banqueta de la segla 2a principal del Canal d’Urgell al 
pas pel terme de Vallfogona de Balaguer.  
ANTECEDENTS: Iniciat l'expedient per acord d'aprovació inicial /Ajuntament Ple en 
sessió de data 27 de juny de 2018, exposat al públic en termini i forma,  emès 
INFORME D'AVALUACIÓ AMBIENTAL per part de la  Comissió Territorial 
d’Urbanisme, sessió de data 17.07.2018, per a la redacció del document tècnic 
definitiu de determinació de l’amplada de la zona d’especial protecció clau EP d’un 
canal de reg i completar la seva regulació expedient de s/ref. 2018/066588/L 
Mitjançant la present PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL, es fa la 
concreció de l’espai en clau EP de la modificació puntual de NN. SS del planejament 
feta el seu dia i segons consta a l’expedient de la C.T.U. Lleida aprovada 
definitivament en data 8.9.1999 i publicada al D.O.G.C. número 3001 de 25.10.1999 
(Exp.1999/363/L). En aquesta documentació no es va concretar cap mida ni referència 
clara de l’espai que es volia comprendre dintre de la clau E.P. En dita documentació 
hi consta un plànol E:1/50.000 de la Banqueta de la Segla sense cap referència clara 
ni de mida. Sí era previst que es redactés un Pla especial urbanístic que donés els 
paràmetres tant d’ordenació com d’edificabilitat i altres, en el present document 
l’Ajuntament renúncia a la redacció d’un Pla especial urbanístic en la zona de 
banqueta de la segla segona principal i la Peixera tal com preveia la Modificació 
Puntual de les normes subsidiàries redactada i aprovada.  
Aquest inconcreció ha estat objecte de no poder informar adequadament l’abast de la 
clau EP als veïns que hi tenen finques agrícoles i explotacions ramaderes properes a 
aquest indret, la qual cosa fa que hi hagi la possibilitat de fer una interpretació errònia 
que vagi en perjudici d’altres informes que hagin d’emetre altres administracions 
públiques sobre activitats i construccions que puguin quedar afectades per la clau E.P.  
En aquest indret, el Pla territorial parcial de Ponent ja afecta aquesta zona i més 
territori que ho qualifica de sistema d’espai oberts com a Sòl de protecció especial i 
amb un àmbit des del centre de la segla segona principal de 50m per banda. Per tant 
afecta sòls públics (20,00m franja central) i sòls de titularitat privada (les franges 
laterals de 40,00m cadascuna).  
En data 23 de gener de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida emet un 
informe d’interpretació de l’afecció de la zona d’especial protecció clau EP de les 
Normes Subsidiàries del planejament del terme municipal de Vallfogona de Balaguer 
Expedient 2017/064867/L.  
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En data 19 de juliol de 2018 la Comissió d’Urbanisme emet el document definitiu de 
determinació de l’amplada de la zona d’especial protecció clau EP d’un canal de reg i 
completar la seva regulació Expedient:2018/066588/L. En el qual ja es concreta quin 
és l’espai o zona de E.P. a tenir en compte així com desenvolupar el text per tal de 
completar l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries número 36 
endegat per l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer.  
D’aquest expedient últim de la Comissió d’Urbanisme Expedient:2018/066588/L ja es 
determina que la zona d’especial protecció coincidiria amb els terrenys o franja 
expropiada de les banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell en el 
moment de construcció de dita segla i que correspon aproximadament a una amplada 
mitjana de 20,00m, això és 6,0m del canal d’aigua i dos camins a banda i banda de 
7,0m que l’acompanyen.  
Com sigui que aquesta modificació puntual de normes afecta d’una manera implícita 
l’àmbit territorial del Pla territorial parcial de Ponent es concreta el següent: 
La proposta que es planteja al text nou, de l’article 116BIS és la següent:  
""ARTICLE...........116BIS  
REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE. REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS D’ÚS, I EDIFICABILITAT DE LES ZONES D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ. CLAU E.P.  
----1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS  
Reserva d’una zona o zones d’especial protecció grafiades en el plànol d’ordenació 
del Terme Municipal E: 1/1.000 i que són:  
a.- “Els Sots i Peixera” al costat del riu Segrei fins al riu i fins al final del Terme 
Municipal de Vallfogona de Balaguer. S’adjunta plànol amb el límit aproximat.  
b.- “Les Banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell” al seu pas per 
dintre del terme municipal.  
Amb motiu de les seves rellevants característiques que mereixen la consideració 
d’interès paisatgístic i a les quals s’atorga un ordenament específic.  
----2.-REGIM JURÍDIC  
El sòl qualificat d’Especial Protecció “ E.P.” El sòl qualificat d’Especial Protecció “ 
E.P.” li és d’aplicació l’article 32 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost. 
----3.-CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

a.-“ Els Sots i Peixera” (Costat marge esquerre del riu Segre)  
Àmbit de sòl qualificat dintre de sòl de protecció especial PEIN i/o Xarxa Natura 
2000.  
En aquesta zona no s’admet cap edificació.  
b.-  “Les Banquetes de la segla segona principal del Canal d’Urgell”  
1. -En aquesta zona no s'admet cap edificació. 
2  - Es podran actuar sobre les infraestructures de funcionament de la mateixa segla 
que siguin de millora i/o de manteniment  
3 -En el cas de la implantació de noves infraestructures lineals al territori 
(carreteres, ferrocarril, etc), o la reforma de las ja existents, que suposin l’aparició 
d’una barrera física caldrà que tingui en compte mesures correctores per assegurar 
la seva permeabilitat biològica. Aquestes mesures contemplaran específicament 
solucions permeables quan travessin aquesta xarxa hídrica d'interès natural. Es 
preveuran els passos suficients que garanteixin la continuïtat i connectivitat a les 
persones, cavalls i bicicletes, per tal de facilitar la relació peatonal entre el seu 
territori.  
4 - Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o 
superfícies ocupades pel parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació 
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amb les mateixes espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada pels 
serveis municipals competents”.  
5 - Quant a les tanques restringeix molt el seu ús ja que condiciona la seva 
instal·lació a un valor que han de reunir determinades condicions de permeabilitat 
si es fan prop de l’àrea protegida, no obstant s’admet la instal·lació de tanques per 
a granges.  
Aquest indret quedarà regulat a més per l’article 113 de distàncies de les 
edificacions als límits del camins de les normes Subsidiàries del Planejament 
vigent i l’ordenança municipal 37 Reguladora del règim jurídic dels camins 
municipals."" 

Atès el que ha estat exposat, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 
ACORD: 
PRIMER -APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, 
redactada per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l’arquitecte tècnic 
JOSEP CASES ROCA, expedient núm. 36 dels de modificació puntual de NN.SS del 
planejament: PER A LA INTERPRETACIÓ I CONCRECIÓ DE LA ZONA 
D'ESPECIAL PROTECCIÓ CLAU EP DE LA BANQUETA DE LA SEGLA 
SEGONA PRINCIPAL DEL CANAL D'URGELL, (modif. art. 116bis de les normes 
subsidiàries vigents), i estudi d'integració paisatgística. 
SEGON -SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit,  atès que  implica noves 
determinacions del  règim  urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
TERCER -EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant 
publicació d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el 
taulell d’edictes  i web de l’Ajuntament.  
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
11è.- CAMÍ DEL CEMENTIRI CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
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 9 de maig de 2018, anunciada convocatòria 
Ple 9 de maig de 2018, 
Acordat el DESESTIMENT DE LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ CURSADA 
i per tant no obertura de les pliques presentades (en nombre de 3) corresponent a 
licitació obra, pel fet que s'ha observat errors en el Plec de Condicions, 
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 € 
Subvenció 48.825,00 €. 
Als efectes PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció dels següents 
acords: 
-1r) -INICIAR LA TRAMITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA:  
ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI/ CONVOCATÒRIA DE 
CONCURS OBERT SIMPLIFICAT. 
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Atenent el que als efectes disposa la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), 
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 sessió de data 9 
de maig de 2018. 
     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/ 
modificació de crèdits 1/2018. 
     CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: Puntuació total: 10 punts. 
1)     A l'Oferta econòmica d'obra: 5 punts a l'oferta més econòmica. 
fórmula de ponderació:Puntuació = 5) x (1-1,5 (P-Pmin)/ Pmin) 

2)   A l'Oferta econòmica  millores: 5 punts a l'oferta més alta econòmica.  
 fórmula de ponderació: Puntuació = 5 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. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
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12è.- PROPOSTA FIXACIÓ DELS DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA/ en base a l'art.3 de l'Ordre 
EMO/127/2017, de 16 de  juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius any 2018 i 2019. 
Per l’Alcaldia, atès el que als efectes es disposa en la vigent l'Ordre del 
DEPARTAMENT D'EMPRESA i CONEIXEMENT, EMO/127/2017, de 16 de juny 
maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius anys 2018 i  2019, art. 3: "els Ajuntaments poden substituir 
fins a dues dates del calendari anual previstos en l'art. 1 de l'Ordre, ..."  
Atesa sol.licitud de substitució de dates instada per l'establiment comercial del 
municipi CARREFOUR MARKET/Gerència, ref. reg. entrades 1284/2018, de 
substitució d'obertura comercial autoritzada dels dies addicionals 30 de juny i 29 de 
desembre als dies 15 d'agost  i 29 de desembre. 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 
ACORD: 
-A) FIXAR PER A L'ANY 2019, ELS DOS DIES ADDICIONALS D'OBERTURA 
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS EN EL MUNICIPI,  en els dies 15 d'agost i 29 
de desembre, en base a l'art.3 de l'Ordre EMO/127/2017, de 16 de juny, per la qual 
s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius any 2019. 
-B) COMUNICAR el present  acord a la Direcció General de Comerç, Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al calendari  d'obertura 
dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2019. 
-C) INFORMACIÓ PÚBLICA de dit acord als efectes dels establiments comercials 
del municipi. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
13è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes, no n'hi han. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  vint-i-dues hores, de 
tot el que com a Secretària, certifico. 
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