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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 12/2019, DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 

2019. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EN DATA 11 DE DESEMBRE DE  2019.  

 

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 hores 

del dia 11 de desembre 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, assistit de mi la Secretària NA M. ANTONIETA 

PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió extraordinària. 

Assisteixen els SRS. REGIDORS : 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, GEMMA PERIES GIMENEZ 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. 

 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 

Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, és aprovada per unanimitat. 

 

2n.- PROPOSTA D'ACORD DE FIXACIÓ DE DEDICACIÓ TOTAL DE 

CÀRREC ELECTE/ALCALDE I FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS.  

Atès el que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local: fixació dels criteris 

per a  l’establiment d’uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres 

de les corporacions locals per tots els conceptes retributius, en funció del nombre 

d’habitants del municipi. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat hauran de 

determinar anualment aquests límits màxims. En l’actualitat són vigents els topalls 

màxims establerts pel Reial Decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 

mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,  en el qual es van 

fixar els següents límits: Tram de població de  1.000 a 5.000: 42.452,24 € 

Atesa CONVOCATÒRIA DE COMPENSACIÓ d'havers per part de la GENERALITAT 

DE CATALUNYA, Direcció Gral. d'Administració Local, Requisits bàsics, municipis 

fins a 2.000 habitants i quantia màxima a compensar: 17.505,72 €. CONVOCATÒRIA  

Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, per atorgar compensacions econòmiques a favor 

dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 

l'exercici 2019 (Acord d'acudir a la convocatòria: Junta de Govern 3.04.2019). 

Atès acord adoptat per aquest Ajuntament Ple en la seva sessió de data  27 de juny de 

2019 

Per l'Alcaldia, als efectes d'una bona gestió i dedicació pel que respecta al 

desenvolupament del seu càrrec, vist aquest temps i necessitats de l’Ajuntament 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL: 

-FIXAR UNA DEDICACIÓ DE JORNADA LABORAL SENSERA, 37,5 h/setmanals 

per al càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER. 

-FIXAR D’HAVERS de: 2.530,83 €, mensuals (12 mensualitats). 

-DETERMINAR la compensació d'havers per part de la GENERALITAT DE 

CATALUNYA, Direcció Gral. d'Administració Local, CONVOCATÒRIA  Resolució 

PRE/811/2019, de 15 de març, per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 
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ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 

l'exercici 2019 (Acord d'acudir a la convocatòria: Junta de Govern 3.04.2019). 

-DESPESA amb càrrec a la partida oberta als efectes en el vigent pressupost, 1000.912. 

-FIXAR DATA D'ALTA, en el dia 1 de gener de 2020. 

Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes de 

l’Ajuntament i publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/  

www.vallfogona.net, portal de transparència. 

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

 

3r.- DONANT COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 9 de desembre 

de 2019 EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS I DELEGACIONS. CREACIÓ DEL 

CÀRREC DE CONFIANÇA -GESTIÓ PATRIMONIAL DELS BÉNS I DRETS DE 

L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER. 

Atès el que als efectes disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

jurídic de les Entitats Locals (R.D 2568/86, de 28 de novembre) es dóna compte dels 

Decrets de l’Alcaldia de data 9 de desembre de l’actual, als efectes de nomenaments, 

delegacions, composició òrgans col·legiats, i altres que constituiran i conformaran 

l'organigrama Corporatiu,  

Atesa necessitat de continuïtat de la tasca iniciada en anys anteriors respecte de la gestió 

del Patrimoni Municipal,. INVENTARI DELS BÉNS I DRET HISTÒRIC-ARTÍSTICS, 

CULTURALS I DE MÉS DEL MUNICIPI, 

Ateses troballes i altres seccions que es poden obrir al respecte, 

Aquesta Alcaldia,    

Dóna compte a la Corporació Municipal del text del Decret, del tenor literal següent: 

-ORGANIGRAMA MUNICIPAL -CREACIÓ DE CÀRREC: 

--CÀRREC DE CONFIANÇA -PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ  

PATRIMONIAL DELS BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA 

DE BALAGUER.  

Partida pressupostària 10000.912 del pressupost de 2020.  

Consignació pressupostària total 2020: 1.500,00 € 

Càrrec que es regularà pel que als efectes es disposa en el vigent Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (R.D 2568/86, de 28 

de novembre). 

Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes de 

l’Ajuntament i publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/  

www.vallfogona.net., portal de transparència. 

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

CREACIÓ DE CÀRREC DE CONFIANÇA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 

GESTIÓ  PATRIMONIAL DELS BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE 

VALLFOGONA DE BALAGUER.  

 

4t.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI DE  2020 BASES 

D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL. 

Per  l’Alcaldia  donat compte de les necessitats municipals per al proper exercici de 2020, 

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 

http://www.vallfogona.net/
http://www.vallfogona.net/
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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. 

 

Vist INFORME PERTINENT DE SECRETARIA-INTERVENIÓ emès a l´efecte, 

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 2020  I LES 

SEVES BASES D’EXECUCIÓ: 

PRESSUPOST 2020 

INGRESSOS                                                        €uros 

A) OPERACIONS CORRENTS--------------                

1.-Impostos  directes..................    749.500.00 

2.-Impostos indirectes................. 31.000,00 

3.-Taxes i altres ingressos............  392.700,00 

4.-Transferències corrents............. 463.800,00   

B) OPERACIONS DE CAPITAL---------------- 

7.-Transferències de capital........... 217.000,00 

  Total Pressupost d’Ingressos...................                                1.854.000,00 € 

DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS------------------- 

1.-Remuneracions de personal........... 470.300,00 

2.-Compra béns corrents i serveis...... 839.700,00 

4.-Transferències corrents............. 153.000,00 

5.- Fons de  contingència.... 15.000,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL------------------- 

6.-Inversions reals......... ..........  376.000,00 

Total Pressupost de Despeses....................                                 1.854.000,00 € 

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 2020. 

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 2020, 

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. 
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---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. 

-HABERS PERSONAL -PREVISIÓ DE CONSINGACIÓ DE PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA als efectes d’augments salarials pendents d’aprovació per part de 

l’Estat. 

4t- EXPOSICIÓ PÚBLICA de l’aprovació inicial del Pressupost exercici 2020, 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. 

Que es publiqui l’acord definitiu, mitjançant edictes en el taulell d’edictes de 

l’Ajuntament, publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/  

www.vallfogona.net., portal de transparència. 

Donada la paraula als Srs. Regidors,  

Pel Regidor Sr. JAUME SARRET, es manifesta que el sentit del vot del grup d’Esquerra 

serà abstenció per quan s’havia quedat que previ a passar per Ple l’aprovació del 

PRESSUPOST es comunicaria per estudiar-lo. No ha estat així, i tot i que hi ha voluntat 

de col.laboració, no es votarà en contra però si s’abstindran. 

Per part de l’Alcaldia es reconeixen les paraules del Sr. Sarret. 

Passada a votació l’anterior proposta d’acord és el seu resultat: 

VOTS A FAVOR: 6 vots (Sr. Borda, Sr. Pons, Sra. Períes, Sr. Castellana, Sra. Rúbies i 

Sr.  Esteban). 

Abstencions, 3(Sr. Sarret, Sr. Trilla i Sra. Tribó). 

S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

5è.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I 

L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER PER A L’EXECUCIÓ 

DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”. 

Per l’Alcaldia es dona compte de la proposta de CONVENI a signar  entre la DIPUTACIÓ 

DE LLEIDA i aquest Ajuntament als efectes de consolidació de l’eix “”Paisatges de 

Ponent”” com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni cultural i 

natural. 

Cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6,  

Als efectes d’atendre el finançament de l’actuació PAISATGES DE PONENT, 

ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’APROVACIÓ del  CONVENI 

DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE 

VALLFOGONA DE BALAGUER PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ 

“PAISATGES DE PONENT” amb el text íntegre següent: 

http://www.vallfogona.net/
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-Primer Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat 

l’operació  “PAISATGES DE PONENT”, amb l’objectiu d’accedir a la selecció 

d’operacions susceptibles de cofinançament FEDER.  

Aquesta operació té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí 

turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni cultural i natural.  

 El cost total del projecte és de 4.771.708,95 €, IVA inclòs, distribuït en els conceptes 

següents:   

c) Despeses territorialitzables: 4.351.440,15 €  

d) Despeses no territorialitzables: 420.268,80 €   

Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de 

les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, 

eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar l’operació “PAISATGES DE PONENT”, amb una 

despesa elegible final de 3.968.620,33 € i un cofinançament FEDER d’ 1.984.310,16 €. 

La despesa no elegible del projecte és de 803.088,62 €  

  

Segon.- L’Ajuntament, per decret d’Alcaldia va prendre coneixement de l’operació 

“PAISATGES DE PONENT”, i va autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, en cas de 

consolidar el finançament de l’actuació, dugui a terme la referida actuació, acreditant la 

disponibilitat dels terrenys i/o edificis, tots ells de titularitat municipal. L’ajuntament es 

va comprometre a participar en el finançament del 25% del cost de les actuacions incloses 

en l’operació “PAISATGES DE PONENT” a desenvolupar en el terme municipal.   

 Tercer.- Per atendre el finançament de l’actuació “PAISATGES DE PONENT” a càrrec 

de l’Ajuntament, cal prendre en consideració que el cost general del projecte inclou les 

despeses territorialitzables (inversions realitzades a cada municipi) més les despeses no 

territorialitzables (personal, comunicació, difusió , desenvolupament del sector turístic i 

despeses indirectes) + IVA  

 L’ajuntament assumirà el 25% del cost de les despeses territorialitzables realitzades en 

el seu municipi més la part proporcional de les despeses  no territorialitzables en funció 

de la despesa territorialitzada realitzada.  

 Es voluntat d’ambdues parts contribuir al desenvolupament de l’operació “PAISATGES 

DE PONENT” i per això convenen i pacten en llurs respectius drets i representacions el 

present conveni de col·laboració que és regirà per les següents     

 CLÀUSULES  

 PRIMERA.- Objecte del conveni.  

 L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al 

finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria 

per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO 

FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.  

 SEGONA.- Contingut de l’actuació   

L’operació “PAISATGES DE PONENT” consistirà en l’execució de les actuacions 

aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Lleida en la sessió 38/2018, de  3 de 

desembre, que té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic 

a partir de la posada en valor del seu patrimoni cultural i natural.  

 Les actuacions a realitzar en el terme de VALLFOGONA DE BALAGUER estan 

detallades en el projecte bàsic de l’operació que ambdues parts declaren conèixer.   

TERCERA.- Pressupost i finançament de l’actuació  

 El pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal de VALLFOGONA DE 

BALAGUER és de 52.157,15 €:, amb el següent desglossament:  

 Despeses territorialitzables: 47.563,40€ (1,09% del total de les despeses 

territorialitzables de l’operació)  
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- Despeses no territorialitzables: 4.593,75€ (quantitat resultant d’aplicar el 1,09% 

del total de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest 

conveni)  

 L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’operació ““PAISATGES DE 

PONENT” la quantitat de 13.039,29 € que correspon al 25% del pressupost de les 

actuacions a realitzar en el  terme municipal.  

 D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la 

quantitat de 13.039,29 € va destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible 

del projecte.  

 Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 13.039,29€  

- Any 2020: 6.293,67€  

-Any 2021: 6.745,61 €   

La Diputació, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta del pressupost 

de les actuacions.  

  

Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la 

certificació final del tècnic competent, una vegada finalitzat el procés de contractació  que 

durà a terme la DIPUTACIÓ per a l’execució de l’operació “PAISATGES DE 

PONENT””.    

QUARTA.- Efectes econòmics i terminis de pagament   
L’Ajuntament haurà d’acreditar l’aprovació per l’òrgan de govern competent de de la 

despesa anual o plurianual d’acord amb les previsions de la clàusula anterior, expedir la 

corresponent certificació i lliurar-la la Diputació de Lleida, a més tardar en el moment de 

la signatura del conveni.  

L’Ajuntament aportarà la quantitat estipulada en la clàusula anterior quan la Diputació 

rebi la validació de les certificacions per part de la DGAL (presentades dins dels termini 

establerts per a la justificació de la subvenció del FEDER) i ho comuniqui a 

l’AJUNTAMENT que haurà de fer el pagament, de la quantitat que resulti d’aplicar el 

1,09 % a l’import total de la certificació validada,  en el termini de 30 dies hàbils des de 

la seva notificació.    

CINQUENA.- Titularitat  

D’acord amb la base 21.1.b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven 

les  bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 

cofinançament pel PO FEDER de Catalunya, 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a qual 

dona compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la DIPUTACIÓ serà 

titular de les obres i/o bens detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 

anys, a comptar des de la finalització del programa operatiu.  

Una vegada transcorregut aquest període de temps, la DIPUTACIÓ cedirà a l’Ajuntament 

les obres i/o bens objecte d’aquest conveni, que s’hagin realitzat en el seu terme 

municipal.  

Mentrestant, l’ajuntament serà el responsable del seu manteniment.  

SISENA.- Obligacions de la Diputació   

La DIPUTACIÓ assumeix  les obligacions derivades de la condició de beneficiari de les 

subvencions públiques, en atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen i, en 

concret, el compliment de les previsions de l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions.  

SETENA.- Seguiment i execució del conveni  

Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre 

els possibles problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos 

adquirits en el marc del conveni.  
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VUITENA.- Denuncia o modificació del conveni  

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu 

acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 

conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. 

Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part 

perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.  

NOVENA.- Causes de resolució  

Seran causes d’extinció del present conveni les següents:  

- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.  

- La denúncia o incompliment de les obligacions reconegudes per alguna de les 

parts que el subscriuen.  

- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.   

DESENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció   
L’ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient de revocació,  total o parcial, de 

l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que la 

Diputació  incompleixi les obligacions derivades del mateix.   

En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ  a que es 

refereix l’article 70.3 del Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol, i es tramitarà de conformitat amb els articles 97 i següents de 

l’esmentada disposició.      

ONZENA.- Regim de protecció de dades  

 La Diputació, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, es compromet al compliment de 

les previsions legals contingudes en el en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la 

subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant a l’Ajuntament de qualsevol 

responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.   

 Al mateix temps, l’Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals 

aportades pel sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent:  

 1.- Responsable del Tractament: Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER amb 

domicili al C/Major, 29, Telèfon 973 43 20 08 i Correu electrònic: 

ajuntament@vallfogona.net  

2.- Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@vallfogona.net  

3.- Finalitat del Tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir 

el compliment d’allò establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, 

seguiment i justificació i pagament dels expedients de subvencions atorgades per 

l’Ajuntament. També es destinaran per donar compliment al que estableix la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

4.- Base jurídica del tractament: L´article 6.1.c sobre el tractament necessari per al 

compliment d´una obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

5.- Procedència: Diputació de Lleida  

6.- Categories de dades personals: Dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, 

adreça postal i electrònica, telèfon i signatura); dades professionals; dades laborals; dades 

econòmiques, financeres i d´assegurances.  

7.- Cessions de dades: Les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents:  

- Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als 

efectes de resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al 

Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes, , en tant que sigui necessari per a l’exercici de 

les seves funcions.  

- A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

- A l’Agencia Estatal d´Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social, a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per 

tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions.  

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional 

d’Informació de Subvencions.  

- Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu 

Electrònica i al Portal de Transparència de l’Ajuntament  

No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.  

8.- Mesures de seguretat: L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per 

mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals 

tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la 

pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l’estat de 

la tècnica.  

9.- Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps 

necessari per a acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les 

funcions i competències del responsable, i en tot cas, durant les terminis necessaris per 

determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar.  

La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de 

l’Ajuntament de forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme 

a allò disposat a la legislació sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre patrimoni 

documental cultural.  

10.- Drets: La persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés a les seves 

dades, així com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació 

del tractament, la portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a 

l'email del responsable del tractament de dades diputacio@diputaciólleida.cat o del 

Delegat de Protecció de dades personals ajuntament@vallfogona.net  

 11.- Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals 

requerides, al constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.  

 Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.  

 Al mateix temps, la Diputació, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet 

al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals, en relació a la 

recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest 

Conveni, exonerant al Patronat de qualsevol responsabilitat derivada del seu 

incompliment per part dl beneficiari.  
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DOTZENA- Jurisdicció   
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions en litigi que poguessin sorgir 

respecte al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  

TRETZENA.- Vigència del conveni  

 El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins tres mesos 

despeses del pagament de la subvenció a la Diputació de Lleida per l’autoritat de 

certificació del PO FEDER Catalunya 2014-20, d’acord amb els articles 5 i 18 de l’annex 

1 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per 

seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO 

FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOG núm. 7658, de 6 de juliol de 

2018) “” 

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER UNANIMITAT ACORDA: 

Primer.- Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER PER A 

L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”. 

Segon.- Adoptar el compromís d’aportar al finançament de l’operació ““PAISATGES 

DE PONENT” la quantitat de 13.039,29 € que correspon al 25% del pressupost de les 

actuacions a realitzar en el  terme municipal.  

D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la quantitat 

de 13.039,29 € va destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible del 

projecte.  

Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 13.039,29€  

- Any 2020: 6.293,67€  

- Any 2021: 6.745,61 €   

La Diputació, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta del pressupost 

de les actuacions.  

Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la 

certificació final del tècnic competent, una vegada finalitzat el procés de contractació  que 

durà a terme la DIPUTACIÓ per a l’execució de l’operació “PAISATGES DE 

PONENT”. 

Que en compliment del que als efectes de règim jurídic/convenis, disposa la  Llei 40/2015, 

de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Cap. VI/Títol Preliminar; s’exposi el 

present CONVENI, mitjançant publicació íntegra del seu contingut en el Portal de 

Transparència de la web de l’Ajuntament/  www.vallfogona.net. 

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

 

6è.- PRECS I PREGUNTES.  

Per l’Alcaldia s’obre el punt de precs i preguntes. 

Pel Regidor Sr. Jaume Sarret, d’ERC, es pregunta si respecte a la consignació econòmica 

de col·laboració festes de la Ràpita, s’havia quedat d’augmentar dita partida. 

Per l’Alcaldia es contesta que s’augmentarà, si per part de l’Associació cultural de la 

Ràpita es fan bé les coses, com és la presentació dels justificants corresponents en termini 

i correctament. A les oficines hi ha la sol·licitud de pagament de la resta de subvenció 

exercici 2019, però no s’han presentat el justificants. 

Està en estudi l’augment de dotació econòmica tant a la Ràpita com a l’Hostal Nou, 

atenent que la obligació de pagament dels IVI corresponent suposa un detriment de la 

capacitat de contractació/ns.   

 

http://www.vallfogona.net/
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Seguidament PER L’ALCALDIA  ES FELICITA LES FESTES I ES DESITJA UN BON 

ANY 2020. 

 

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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