
ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 11/2019, DE DATA 7 DE NOVEMBRE DE 

2019.   

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EN DATA 7 DE NOVEMBRE DE  2019.  

 

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les vint-i-una     

hores del dia 7 de novembre de 2019, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte 

els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde 

XAVIER CASTELLANA BENSENY, assistida de mi la Secretària NA M. 

ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària. 

 

Assisteixen els SRS. REGIDORS: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de JUNTS PER 

VALLFOGONA,  RAMON BORDA GUASCH de JUNTS PER VALLFOGONA,   

CRISTINA RÚBIES ABAT de JUNTS PER VALLFOGONA, ,  JOSEP M. PONS 

TORRADES de JUNTS PER VALLFOGONA,  JAUME SARRET TORRADES 

d’INDEPENDENTS IVB-AM, M.DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ d’INDEPENDENTS 

IVB-AM i VICENT TRILLA BUDRIA d’INDEPENDENTS IVB-AM. 

 

NO ASSISTEIXEN LES REGIDORES SRES. GEMMA PERIES GIMENEZ de JUNTS 

PER VALLFOGONA i M. DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ d’INDEPENDENTS IVB-

AM, que s’excusen. 

 

1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.- 

Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior a tots els Srs. Regidors, és 

aprovada per unanimitat. 

 

2n.- RATIFICACIÓ ORDENANCES TIPUS APROVADES PER LA DIPUTACIÓ 

DE LLEIDA/PUBLICADES PER L’ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS al B.O.P. núm.192, de data 4/10/2019. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES/IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES/IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

Per l’Alcaldia es dóna compte, dels models d’ordenances fiscals, degudament 

actualitzades a les vigents normatives pel que respecta a tractament de dades, seguretat 

digital i altres, i a tots els efectes legals, que  han estat redactades en el seu text bàsic per 

l’Organisme Autònom de gestió i recaptació de tributs de la Diputació de Lleida, 

aprovades per la Diputació de Lleida i publicades íntegrament en el BOP 192/4 d’octubre 

de 2019. 

Les quals constituiran la base de les actuals vigents de l’Ajuntament de Vallfogona, a part 

els tipus i epígrafs degudament aprovats per aquest Ajuntament en el seu dia. 

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL APROVA PER UNANIMITAT, 

-RATIFICAR I FER SEVES LES ORDENANCES TIPUS  publicades en el B.O. de la 

Província núm. 192, de data 4/10/2019, següents: 

Impost sobre béns immobles 

Impost sobre activitats econòmiques 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

-PUBLICAR el present acord, a tots els efectes pertinents. 

 

 



3r.- EXPEDIENT NÚM. 48 DELS DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES 

FISCALS, IMPOSTOS I REGLAMENTS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: 

Instruït expedient núm. 48 dels de modificació d'Ordenances, 

ATESA PROPOSTA d'aquesta Alcaldia, 

Vist el pertinent INFORME ECONÒMICO-FINANCER emès als efectes per part de 

Secretaria-Intervenció, i estudis de costos pertinents, 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'APROVACIÓ DE L'ACORD 

SEGÜENT: 

---PRIMER- APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONCEPTES 

TARIFARIS I ADEQUACIÓ DE LES TARIFES DE LES ORDENANÇES, 

REGLAMENTS I IMPOSTOS, amb efectes 1 de gener de 2020 i següents, segons el 

següent detall: 

1--  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8  -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS. 

Aplicació de l’11 % respecte de les quotes vigents exercici 2018 i 2019 a aplicar a les 

tarifes existents  i segons dades de costos facilitades pel Consell Comarcal de la Noguera. 

                      1.-TARIFES                                                               2020         

Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada               58,75 

Per cada persona                                                                       15,67 

Vivendes  i establiments fora de casc urbà:         

Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada, (-30% d'urbà) 41,40 

Per cada persona, (-30% d'urbà)                    9,14 

ESTABLIMENTS I COMERÇOS: 

Establiments comercials i industrials tot el municipi               105,67 

Establiments fora de casc urbà amb contenidor                        713,21 

Local/magatzem (fora de casc urbà)                                        50,12 

Cafès, bars                                                                                358,94 

Restaurants i bar-restaurants                                                    713,21 

Altres ESTABLIMENTS: 

CARREFOUR/Grup Supeco Maxor S.L.                             3.723,05 

Restaurant EL FARO                                                            713,21 

Restaurant EL BOSQUET                                                    713,21 

nous: 

SAMI/MATADERO INDUSTRIAL,                                   1.140,18 

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA                                                             331,50 

-ORDENAÇA FISCAL NÚM. 17 -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

VEU PÚBLICA. 

Afegir tarifa: difusió per eBando (5 dies de durada)...                                            1,20 € 

-ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 -TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT 

D’AIGUA. 

Afegir tarifa per alta/baixa de comptador en termini de fins a  dos anys de la seva 

instal·lació i/o desinstal·lació de diferència.....                                                      60,00 €. 

 

PER SECRETARIA-INTERVENCIÓ ES DÓNA COMPTE DE L’ESTUDI DE 

COSTOS del/s servei/s que es relacionen: 

1--   ORDENANÇA FISCAL Núm. 23./TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  

MUNICIPAL DE  CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE LLAR 

D’INFANTS “” LA   MAINADA””. 



Per l'Alcaldia, donat compte de l'estudi de costos presentat per Secretaria-Intervenció 

respecte dels servei municipal LLAR D'INFANTS LA MAINADA, previsió curs 2019-

2020, 

Assumint la necessitat de contractació de reforç de monitores, amb el contracte   d'auxiliar 

de monitora temporal a temps parcial, preveient-ne  una aportació municipal total per al 

curs de 15.834,00 €. 

Fent constar que és un servei subvencionat, ara per la Diputació Provincial amb la 

quantitat fixa de 875,00 €/nen matriculat, gran rebaixa respecte els 1.500,00  €, que es 

subvencionaven per part de la Generalitat, fins l'any 2012, 

Considerant que la previsió en relació al proper curs depassa la mitjana d'aportació 

municipal d'uns 9.447,00 €/any, 

Considerant que les quotes vigents del servei ja són correctes,   

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, ASSUMIR el cost previst, aportació 

municipal curs escolar 2019-20208.  

---SEGON- Vigència.-Les anteriors aprovacions i o modificacions  regiran des del dia 1 

de gener de 2020  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. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

4t.- PROJECTE D’OBRA “ CONSTRUCCIÓ EDIFICI POLIFUNCIONAL”, 

NUCLI DE VALLFOGONA, ubicació C/11 de setembre. 

Per l’Alcaldia, atesa necessitat de construcció d’edifici polifuncional,  adequat a les 

necessitats de les diferents Associacions i Entitats del municipi així com a la seva 

utilització per part dels escolars de l’Escola Salvador Espriu i llar d’infants la 

MAINADA, 

Atès que aquest Ajuntament compta amb el lloc idoni per a la construcció d’un nou edifici 

d’equipament, just a la vora de l’ESCOLA SALVADOR ESPRIU i molt a prop de la 

LLAR D’INFANTS LA MAINADA, situat al C/ 11 de Setembre, avui magatzem 

municipal i escolar, 

Fets els estudis pertinents d’idoneïtat, concurrència, disposició, així com estudi geològic 

pertinent, 

Trobat ideal la ubicació que es proposa, 

REDACTAT EL PROJECTE TÈCNIC, per part del tècnic Arquitecte Sr. Santiago 

Rocaspana Baró, Col. 17397-5,  el qual constitueix la base tècnica per a la construcció 

d’un EDIFICI EQUIPAMENT POLIIFUNCIONAL, planta baixa, amb un pressupost 

d’execució per contracta total xifrat en la quantitat de 233.395,94 €, 

Atès que és prevista la sol·licitud de subvenció econòmica a la Diputació de Lleida, Pla 

territorial, amb una previsió mínima de 40.000,00 €, 

Així com possibilitat de la seva inclusió en la convocatòria PUSOC 2020-2024, 

Atès el que ha estat exposat, 

 



PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 

Primer -APROVAR LA PROPOSTA D’EXECUCIÓ D’OBRA: CONSTRUCCIÓ 

EDIFICI POLIFUNCIONAL, a ubicar en el C/ 11 de setembre. 

Segon -APROVAR el projecte tècnic corresponent redactat pel tècnic municipal Sr. Josep 

Cases Roca, el qual importa la quantitat de 233.395,94 €. 

Tercer -Publicar edicte d’aprovació inicial en el B.O. de la Província, taulell d’edictes  i 

web de l’Ajuntament, per termini d’un mes, als efectes de possibles reclamacions i/o 

al·legacions.; quedant definitivament aprovat cas, de que no se’n presentin, sense 

necessitat de posterior acord. 

Quart -FACULTAR a l’Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris, i 

presentació de sol·licituds de subvenció que siguin pertinents. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

5è.- DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA - CONVOCATÒRIA PLA ÚNIC 

D’OBRES I SERVEIS 2020-2024. 

Donat compte de la convocatòria del DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, 

RESOLUCIÓ PRE/2257/2019 de 25 de juliol, per a la concessió de subvencions 

d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 

2020-2024 (ref. BDNS 468913, bases DECRET 169/2019, de 23 de juliol.  

Així mateix es dona compte del caràcter de concurrència competitiva de la convocatòria, 

Fet estudi de les necessitats i prioritats del municipi, que s’adeqüin a les bases de la 

convocatòria, PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l’aprovació  de la 

presentació de les obres que es detallen a la convocatòria. 

Atès termini de presentació de sol·licituds fixada en el proper dia 14 de novembre. 

PER L’ALCALDIA 

ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL LA PRESENTACIÓ A LA 

CONVOCATÒRIA DE LES OBRES SEGÜENTS: 

-Primer -PROPOSTA D’OBRES A INCLOURE EN EL PUOSC 2020-2024: 

----------LÍNIA d’inversions:  

Prioritat 1- OBRA: ARRANJAMENT CARRER EIX PRINCIPAL DE LA TRAMA 

URBANA - C. LLUCIÀ SANZ DE LA RÀPITA I  MODIFICACIÓ DE LA XARXA 

DE SANEJAMENT PART URBANA I PART EN ALTA AMB SISTEMA 

SEPARATIU. 

Pressupost: 177.968,00 € 

Any execució 2022 

Prioritat 2- OBRA: CANVI CANONADA GENERAL DE LA XARXA D’AIGUA 

POTABLE AL C/GASPAR DE PORTOLÀ I REFET DELS PAVIMENTS DE LES 

VORERES/NUCLI DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA. 

Pressupost: 111.536,70 € 

Any d’execució, 2023 

--------LÍNIA d’acció territorial a municipis petits  

1- CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI POLIFUNCIONAL al C/11 de Setembre/Nucli de 

Vallfogona de Balaguer 

Pressupost. 233.395,94 € 

Any d’execució 2020 

-Segon --FER CONSTAR: 

-Que aquest Ajuntament, si escau i en funció de la fórmula de gestió del servei, té 

competència per a l’execució de l’obra. 

-Que aquest Ajuntament, si escau, habilitarà el crèdit suficient per cofinançar el 

projecte, en cas que sigui subvencionat, i les obres estiguin pendent d’executar. 



-Tercer --FACULTAR en l’Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris 

en relació amb el present acord. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

6e.- CANVI  DE XARXA D’AIGUA POTABILITZADA EN ALTA, PART DEL 

TRAM, DES DE LA C-13 I FINS ALS DIPÒSITS-DE L’HOSTAL NOU I LA 

CODOSA I LA RÀPITA. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. 

Per l'Alcaldia es dóna compte de la convocatòria de ref. TES/2455/2019, de 19 de 

setembre de l'Agència Catalana de l'Aigua, de subvencions, en règim de concurrència, 

adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 

d’abastament en alta (ref. BDNS 474124) 

 Atès que la xarxa municipal i en concret la canonada general de subministrament des de 

dipòsit al nucli de l'Hostal Nou i la Codosa, presenta problemes quasi periòdicament, 

canonada de més de 25 anys i 6at. i encolada, problemes per causa de la cola i els tubs de 

PVC, 

Atesa necessitat de canvi de tram canonada general, fet l'estudi tècnic pertinent, 

Atès termini de presentació de sol·licitud proper dia 30 de novembre, 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT ACORDA: 

-APROVAR la memòria tècnica valorada redactada als efectes per part del tècnic 

municipal Sr. Josep Cases Roca, CANVI  DE XARXA D’AIGUA POTABILITZADA 

EN ALTA, PART DEL TRAM, DES DWE LA C-13 I FINS ALS DIPÒSITS-DE 

L’HOSTAL NOU I LA CODOSA I LA RÀPÌTA, pressupost d'execució per contracta 

118.181,26 €. 

-SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE L'OBRA en la convocatòria de l'AGÈNCIA 

CATALANA DE L'AIGUA de ref. TES/2455/2019, 

Pressupost sense IVA: 97.670,46 €. 

Subvenció que és sol·licita: 87.903,41 €. 

-FACULTAR EN L'ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en 

relació amb el present acord. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

7è.- MANIFEST 25N/DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLENCIA ENVERS LES DONES 2019. 

D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han 

situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels 

nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment 

invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per 

denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en 

evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, 

perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. 

Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que 

es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i 

això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat 

té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el 

crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible 

front aquest greu atac contra els Drets Humans. 

Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura 

patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència 



funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, 

sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les dones. 

Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades, 

hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la 

vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més. 

Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels moviments feministes, les 

associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això 

també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són agredides 

sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania. 

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la 

implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les 

violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. 

També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no 

han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès 

posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. 

Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les 

2/2 protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent 

com imprescindible. 

Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les 

supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre 

la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí 

i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix 

el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als agressors. 

Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la 

valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que 

han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles! 

El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes: 

si en toquen a una, ens toquen a totes! 

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER UNANIMITAT APROVA L’ADHESIÓ A 

AQUEST MANIFEST. 

 

8è.- 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 

 

 

 


		2020-03-04T12:54:50+0100
	CPISR-1 C ANTONIETA PONS TORRADES




