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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 1/2019, DE DATA 9 DE GENER DE 2019.    
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN DATA 9 DE GENER DE 2019.  

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21    
hores del dia 9 de gener de 2019, 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, GREGORI ESTEBAN 
ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA 
BENSENY de CiU i CRISTINA RÚBIES ABAT de CiU. 
 
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS. ANTONI PÌÑOL CARULLA, IGNASI 
AMOR BERGÉ de ERC i CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP, 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.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 
DE  2019 BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL. 
Per  l’Alcaldia  donat compte de les necessitats municipals per al proper exercici de 
2018, les quals es reflecteixen en el Pressupost Municipal que ha de regir durant aquest  
proper exercici, així com les seves Bases d’Execució, i plantilla orgànica del personal. 
Donat compte del pertinent  informe jurídic-econòmic emès per Secretaria-Intervenció, 
Atès el que preveu la legislació vigent: La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de 
fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Passats als Srs. Regidors els estats d’Ingressos i Despeses, detallats a  nivell de partida, 
articles i àrees de despesa continguts en el Projecte de  Pressupost, en els termes que 
expressa el següent resum per Capítols, 
Feta una complerta explicació per part de l'Alcaldia, respecte dels trets més rellevants 
tant del pressupost d'ingressos com en el de despeses, incidint en el tema previsió 
d'inversions previstes i el seu finançament, així com intencionalitat de treballar en noves 
propostes, 
ES PROPOSA A LA  CORPORACIÓ MUNICIPAL: 
1r- L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI DE 2019  I 
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ: 
PRESSUPOST 2019 
INGRESSOS                                                        €uros 
A) OPERACIONS CORRENTS--------------                
1.-Impostos  directes..................    686.000.00 
2.-Impostos indirectes................. 25.000,00 
3.-Taxes i altres ingressos............  345.500,00 
4.-Transferències corrents............. 420.500,00   
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B) OPERACIONS DE CAPITAL---------------- 
7.-Transferències de capital........... 84.0000,00 
  Total Pressupost d’Ingressos...................                                1.561.000,00 € 
 
DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS------------------- 
1.-Remuneracions de personal........... 384.800,00 
2.-Compra béns corrents i serveis...... 762.000,00 
3.-Interessos.......................... 300,00  
4.-Transferències corrents............. 135.000,00 
5.- Fons de  contingència.... 10.000,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL------------------- 
6.-Inversions reals......... ..........  268.900,00 
Total Pressupost de Despeses....................                                1.561.000,00 € 
 
2n- APROVAR LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT i relació de llocs de treball, elaborada d’acord amb el que als 
efectes disposa la vigent Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público EBEP/. Plantilla 2019, aprovada relació i requalificació de llocs de treball pel 
que fa a sou base i complement de destí,  segons  acord Corporatiu de data 26.09.2018, i 
PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ D'UN NOU LLOC de treballs/ serveis 
generals, amb contracte laboral, indefinit,  i categoria inicial de peó serveis, de 
reconeguda necessitat als efectes de reforç de l'àrea de serveis generals del municipi. 
Plantilla que queda adjunta, en els termes aprovats al mateix Pressupost i exposada al 
públic en la mateixa forma i  termini.  
 
3r- APROVAR LES BASES D'EXECUCIÓ del Pressupost exercici econòmic de 
2019, amb aprovació  dels conceptes que s'hi detallen, i  incorporació 
MODIFICACIONS aprovades segons acord Corporatiu, sessió de data 26.09.2018 
--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. 
---FIXACIÓ SEGUIMENT DE LA  CONTRACTACIÓ MENOR A L'AJUNTAMENT 
DE VALLFOGONA DE BALAGUER. 
-- GESTIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DE LA PUBLICITAT ACTIVA DE LES 
SUBVENCIONS ALS GRUPS POLÍTICS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA 
DE BALAGUER 
--MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER. 
--MATÈRIA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER: 
a) FIXACIÓ DELS ACORDS DE REQUALIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
PEL QUE FA A SOU BASE I COMPLEMENT DE DESTÍ, acord Ajuntament Ple 
26.09.2018. 
b) -Aplicació del Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s'aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, increment  
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salarial fixe del 2,25 % respecte les vigents a 31.12.2018, més un percentatge addicional 
d'increment lligat al creixement de l'economia PIB, màxim 2,45% efectes 1/07/2019. 
 
4t- EXPOSICIÓ PÚBLICA de l’aprovació inicial del Pressupost exercici 2019, les 
seves Bases d’Execució i Plantilla Orgànica del Personal, mitjançant anunci en el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament i publicació en el  Butlletí Oficial de la Província per termini 
de 15 dies hàbils, per atendre les reclamacions que es puguin presentar. De no produir-
se reclamacions i/o al·legacions de cap mena. L’aprovació inicial del pressupost general 
es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
3r.- EXPEDIENT NÚM. 47 DELS D'APROVACIÓ D'ORDENANCES I 
REGLAMENTS./PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, 
REGLAMENTS I IMPOSTOS: 
Instruït expedient núm. 47 dels de modificació d'Ordenances, 
ATESA PROPOSTA D'ACORD d'aquesta Alcaldia, 
Vist el pertinent INFORME ECONÒMICO-FINANCER emès als efectes per part de 
Secretaria-Intervenció, i estudi de costos pertinent, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'APROVACIÓ DE L'ACORD 
SEGÜENT: 
PRIMER-  
APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE 
CONCEPTES TARIFARIS I ADEQUACIÓ DE LES TARIFES DE LES 
ORDENANÇES i REGLAMENTS, amb efectes 1 de gener de 2019 i següents, exp. de 
ref. núm. 47 dels de modificació, segons el següent detall: 
a)- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8  -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.  
Estudi de costos segons comunicació previsió exercici 2019 i següents, tramesa pel 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA,  
TOTAL  PREVISIÓ COSTOS/ 2018/  104.108,00 €, 2019/ 113.387,32 €. 
NO modificació de tarifes per a 2019 fent aplicació de regularització en sentit positiu 
per al Municipi i que no s'ha liquidat per part del CONSELL COMARCAL DE LA  
NOGUERA, per retard en la implementació del canvi de contenidors i nou servei... 
import -19.211,07 €. 
b)-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18/TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I INSTAL.LACIONS 
ANÀLOGUES 
ESTABLIR L'ANNEX DE TARIFES, en les següents: 
- Epígraf primer. Piscines/per l’entrada personal a la piscina: 
1/Entrades persones empadronades en el municipi: 
 -De persones, diària,  a partir de 4 anys,                                                  3,00 €                     
 -Abonament per temporada a partir de 4 anys,                                     35,00 € 
2/ Entrades en general:                           
-De persones, diària,  a partir de 4 anys,                                                  5,00 €                     
 -Abonament per temporada a partir de 4 anys,                                     40,00 € 
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i en tot cas el preu del CARNET INTERCOMARCAL que estableixi el CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA. 
c)- ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 34/ REGULADORA DEL TRÀNSIT I 
ÚS DE LA VIA PÚBLICA EN ELS NUCLIS DEL MUNICIPI. 
LA PROHIBICIÓ D'APARCAMENT DE VEHICLES EN EL SEGÜENTS 
CARRERS: 
---JUNTA DE GOVERN 23/03/2016: 
C/ Estació -banda números parells del 2 al 46.  
C/ Balaguer en tot el seu traçat i a dues bandes. 
 Passeig Sant Jordi en tot el seu traçat i a dues bandes. 
---JUNTA DE GOVERN 27/06/2018: 
C/Nord, banda senarts: del núm. 1 fins al camí germans Serret.; parells des de la cruïlla 
amb el C/ Balaguer fins al pàrquing del solar Bisbat inclòs. 
C/ de Térmens, tram darrera C/Sol. 
C/ de la Noguera,Tram darrera Psg. Sant Jordi Bloc 4A i cases unifamiliars. 
SEGON- Vigència.-Les anteriors aprovacions i o modificacions  regiran des del dia 1 
de gener de 2019  i mentre no s’acordi la seva posterior modificació i/o derogació.  
TERCER- EXPOSAR al públic els anteriors acords mitjançant publicació d’edicte en 
el B.O. de la Província i tauler web i taulell d’edictes de l’Ajuntament, per termini de 30 
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions. 
QUART- APROVAR DEFINITIVAMENT els acords de modificació d’Ordenances 
Fiscals,  cas de que no es presentin al·legacions i/o reclamacions en el termini de la seva 
exposició pública, sense necessitat de posterior acord, atès el que als efectes preveu 
l’art. 17 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
CINQUÈ- PUBLICAR íntegrament l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 
les Modificacions d'Ordenances aprovades. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL APROVA PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS 
DE L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
4t.- NORMES SUBSIDIÀRIES APROVACIÓ PROVISIONAL/ 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), i 
documentació tècnica pertinent. 
Per l'Alcaldia en relació a expedient urbanístic 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). 
Redactat 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 
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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 PROVISIONOAL, 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. de 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.  
Aquesta inconcreció ha estat objecte de no poder informar adequadament l’abast de la 
clau E.P. 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.  
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.  
APROVADA INICIALMENT LA PROPOSTA EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
NÚM. 36,  per l'Ajuntament Ple en sessió de data 26 de setembre de 2018, 
EXPOSAT AL PÚBLIC i notificat en termini i forma, 
PUBLICATS  edictes en el B.O.P. núm. 196 de data 8 d'octubre de 2018 i diari Segre de 
data 9 d'octubre de 2018 i exposició en el taulell d’edictes  i web de l’Ajuntament.  
Es PRESENTÀ en termini i forma escrit d'al.legacions per part de la COMUNITAT 
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL de ref. reg. entrades 
1551/2018. 
Desprès d'un ampli i detallat estudi, 
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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 per a la seva APROVACIÓ PROVISIONAL,  text de 
l’article 116Bis és el 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. Queda regulat amb aquesta normativa. 
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 que no estigui vinculada al servei que 
presta la Segona Sèquia Principal. 
2 -En el cas de la implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, 
ferrocarril, etc), o la reforma de las ja existents, que pugin afectar les banquetes del 
Canal d'Urgell i  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. Aquests passos hauran de complir les 
condicions tècniques que fixi el titular de la xarxa hidràulica.  
3 - Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o 
superfícies ocupades pel parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació 
amb les mateixes espècies de la zona, amb una densitat adequada, i segons 
condicions que fixi el titular de la xarxa hidràulica.  
4 -Pel  que fa a la resta d'aspectes paisatgístics cal tenir en compte la incorporació de 
colors terrosos, plantes autòctones i manteniment de la topografia actual. 
5 - Mantenir l'entorn en bon estat, lliure d'aplecs de materials, runes, brossa i altres 
elements aliens al Canal. 

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."" 
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Atès el que ha estat exposat, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 
ACORD: 
PRIMER -APROVAR PROVISIONALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
DE NN.SS., 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, (modificació art. 116Bis DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES VIGENTS), redactat del tenor literal de la proposta. 
SEGON -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la 
seva aprovació definitiva. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
5è.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 
Per l’Alcaldia, en relació a nomenament de Jutge de Pau substitut del municipi,  
Atès que s’ha de procedir en la tramitació de proposta nomenament del càrrec, segons 
escrit tramès per part del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
per compliment del termini de quatre anys de nomenament actual en data novembre 
2018, 
Atès el que als efectes preveu atès el que als efectes de nomenament disposa l’art. 101 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial i Reglament  núm. 3/95 de 7 de juny, 
Atès escrit d’interès en la continuació del càrrec, ref. reg. entrades 1647/2018, 
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del següent acord: 
ELEVAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, la 
PROPOSTA de nomenament del càrrec de Jutge de Pau substitut d’aquest municipi, en 
el senyor FRANCESC PUIG FONTELLES, el currículum del qual es detalla en la 
corresponent sol·licitud del càrrec i que es trametrà així mateix al Tribunal Superior als 
efectes del seu examen i determinació d’incompatibilitats per a l’exercici de les seves 
funcions. 
FACULTAR A L’ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en 
relació amb el present acord. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
6è.- LIQUIDACIÓ OBRA: CONDICIONAMENT ACCÈS A VALLFOGONA 
PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI. 
Per l'Alcaldia, en relació a obra: CONDICIONAMENT ACCÈS A VALLFOGONA 
PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI;  adjudicada per l'Ajuntament Ple en la seva sessió de 
data 7.11.2018:  
"ADJUDICAR el contracte d’obra “ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI/ ÍNDEX OBRES 2018/9, a l'empresa que ha obtingut més puntuació: 

-2 -M. I J. GRUAS S.A., ref. reg. entrades 1479/2018, import ofertat: 50.014,38 €  i 
10.503,02 € (IVA);  OFERTA MILLORES: 5.950,00 € , subjecta al Plec de Clàusules 
Administratives i projecte tècnic corresponent. " 
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/Subvenció atorgada de 48.825,00 €. 
VISTA CERTIFICACIÓ FINAL núm. 1 i única redactada pel tècnic director d'obra Sr. 
JOSEP CASES ROCA, i que importa la quantitat de 60.517,40 € IVA inclòs, trobada 
conforme i ajustada a l'obra realitzada així com  millores proposades. 
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ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord: 
1r.-APROVAR LA LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA: CONDICIONAMENT 
ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI. executada segons el 
corresponent contracte amb l'empresa  adjudicatària M. I J. GRUAS S.A, CIF A-
25031576, d'Alguaire. 
TOTAL LIQUIDACIÓ OBRA: 50.014,38  €, i 10.503,02 € IVA. 
2n. FACULTAR A L'ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessàries en 
relació amb el present acord. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
7è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert per l'Alcaldia  el torn de paraules per part dels Srs. Regidors, 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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