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ACTA DE LA SESSIÓ 5/2020 EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 29 DE JULIOL 2020.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les  vint-i-una     
hores del dia 29 de juliol de 2020, 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: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de JUNTS PER 
VALLFOGONA,  RAMON BORDA GUASCH de JUNTS PER VALLFOGONA,   
CRISTINA RÚBIES ABAT de JUNTS PER VALLFOGONA, JORDI PUIGFEL 
PALACIN 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. 
 
Abans de l’inici de la sessió, per part de l’ALCALDIA es PROPOSA modificar l’ordre 
del dia passat als Srs, Regidors, en el sentit de traslladar a 2n punt EL NOMENAMENT 
DE CÀRREG DE REGIDOR. La Corporació aprova el canvi. 
 
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 DE NOMENAMENT DE REGIDOR, JORDI PUIGFEL 
PALACÍN. 
Per l'Alcaldia, atesa renúncia al càrrec de la Regidora  Sra Gemma Períes Gimenez.  
Feta la tramitació pertinent de comunicació de renúncia i sol·licitud de credencial, 
Rebuda credencial de la Junta Electoral Central, de data 22/07/2020, per la qual es designa 
REGIDOR d'aquest Ajuntament al  Sr. JORDI PUIGFEL PALACIN, candidatura de 
JUNTS PEL MUNICIPI VALLFOGONA. HOSTAL NOU I LA CODOSA I LA 
RÀPITA a les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019,  
JURAMENT I/O PROMETIMENT: 
Seguidament EN JORDI PUIGFEL PALACIN,  Jura “per imperatiu legal” acomplir les 
obligacions del  càrrec amb lleialtat al Rei i de servar i fer servar la Constitució, d'acord 
amb allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral de 19 de 
juny,  
Pel Sr. Alcalde, es declara el NOMENAMENT del Sr. JORDI PUIGFEL PALACÍN, des 
d'aquesta data. 
Per part del Sr. Alcalde i Corporació es dona la benvinguda al Sr. Regidor i es desitja el 
millor per aquesta legislatura. 
 
3r.- ADJUDICACIÓ LICITACIÓ OBRA: CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
POLIFUNCIONAL AL C/ 11 DE SETEMBRE 1C.  EXP. 10/2019.  
CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT NEGOCIAT, d’acord amb el PLEC DE 
CONDICIONS QUE HAURAN DE REGIR-LA. 
Per l’Alcaldia, atesa convocatòria per a la  licitació CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
POLIFUNCIONAL AL C/ 11 DE SETEMBRE 1c.  EXP. 10/2019.  CONVOCATÒRIA 
PROCEDIMENT NEGOCIAT, d’acord amb el PLEC DE CONDICIONS QUE 
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HAURAN DE REGIR-LA. SEGONS ACORD DE Ple de data 1/07/2020, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 233.395,94 €, 
Atès projecte tècnic redactat als efectes  pel tècnic  arquitecte col.legiat  Sr. SANTIAGO 
ROCASPANA BARÓ, col.legiat 17397-5 
Atès el que als efectes es disposa en el PLEC  DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS, i projecte tècnic APROVAT DEFINITIVAMENT per acord 
Corporatiu adoptat en sessió de data 9/01/2020,  
Atès finançament de l'obra per part de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA - CONVOCATÒRIA 
PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL, anualitat 2019, -subvenció destinada en la 
convocatòria per al municipi de Vallfogona: 42.818,32 €, 
Atès finançament de l'obra per part del DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA, PUOSC 
2020, subvenció destinada en la convocatòria per al municipi de Vallfogona: 120.000,00 
€, 
Atès que figura partida pressupostària suficient i oberta als efectes en el vigent pressupost 
municipal exercici 2020, 
Atès acord de Ple de data 29/01/2020, de declaració d’obra  d’interès per al municipi, 
funcional i econòmicament viable. 
Atesa proposta d’adjudicació redactada per la MESA DE CONTRACTACIÓ en la seva 
sessió de data d’avui 29/07/2020, de entre les dues propostes presentades per a l’execució 
de l’obra, 
En compliment del que als efectes disposa la Llei  9/2017, de 8 de novembre de 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 
Proposa a la CORPORACIÓ MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
1r. -ADJUDICAR el contracte d’obra “CONSTRUCCIÓ EDIFICI POLIFUNCIONAL 
AL C/ 11 DE SETEMBRE 1C .índex obres  10/2019, COECOCOOP SCCL, amb CIF F-
25024001, segons proposta presentada als efectes, ref. registre entrades, per import de 
199.675,48 €, i IVA de 41.931,85 €, subjecta al Plec de Clàusules Administratives i 
projecte tècnic corresponent.  
2n. -PUBLICAR aquest acord en EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I  NOTIFICAR 
per mitjans electrònics a l'empresa adjudicatària i altra empresa concursant. 
3r. -AUTORITZAR la despesa aprovada amb càrrec a la partida número 6093.323 del 
pressupost de l’exercici 2020, fent ús de la vinculació jurídica establerta en el vigent 
pressupost. 
4t.- FIXAR el finançament de l’obra següent: 
Consignació pressupostaria exercici 2020, Partida   6093.323: 
Pressupost adjudicat.................................................................241.607,85 € 
Subvenció prevista convocatòria PUOSC 2020-2024............ 120.000,00 € 
Subvenció que es sol·licita Diputació....................................... 42.818,32 € 
Aportació de fons propis municipals......................................... 78.789,01 € 
5è. -REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, comparegui davant 
la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en document 
administratiu, i dipòsit de garantia definitiva. 
6è. -CONSIDERAR GARANTIDA la seva  capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar el tècnic director facultatiu  
col.legiat 198,  Sr. JOSEP CASES ROCA. 
7è. -ACCEPTAR les ajudes incloses en el: 
-- PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, anualitat 
2019, -subvenció destinada en la convocatòria per al municipi de Vallfogona: 42.818,32 
€ 
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--DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA, PUOSC 2020, -subvenció destinada en la 
convocatòria per al municipi de Vallfogona: 120.000,00 €, 
8è. -FER CONSTAR que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels 
serveis, així com de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a 
l’inici i execució de l’obra, així com la seva posada en servei. 
9è. -COMPROMETRE’S a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans del inici de les obres o durant la seva execució. 
10è. -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. 
 
4t.- PROJECTE PAISATGES DE PONENT -DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 
APROVACIÓ DE L’ACCIÓ INCLOSA EN EL PROJECTE CORRESPONENT 
AL NOSTRE MUNICIPI: PLANTACIÓ ARBRAT, SEGONA SÈQUIA DEL 
CANAL D’URGELL. 
Per l’Alcaldia atès que aquest municipi ha estat inclòs en el PROJECTE PAISSATGES 
DE PONENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, cofinançament PO FEDER DE 
CATALUNYA/DIPUTACIÓ/AJUNTAMENT, 
Atès acord adoptat en aquest mateix sentit pel acord Corporatiu sessió de data 11/12/2019: 
“”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”. 
Atesa AUTORITZACIÓ de plantat en la zona d’expropiació DE LA COMUNITAT 
GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL, Exp. Núm. 622/18, 
RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA JUNTA DE GOVERN, sessió 
de data 3/04/2019:  
Atès acord Corporatiu de data 20/05/2020, d’aprovació inicial del projecte 
CORRESPONENT A L’ACCIÓ “PLANTACIÓ ARBRAT SEGONA SÈQUIA 
PRINCIPAL 
Presentada al·legació en termini de la seva exposició pública B.O.P. núm. 100  de data 
26/05/2020, ref. reg. entrades 900/2020, instada per Gerard Costa Serret,  
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE CORRESPONENT A 
L’ACCIÓ “PLANTACIÓ ARBRAT SEGONA SÈQUIA PRINCIPAL, redactat per 
l’empresa INSITU/PATRIMONI I TURISME, inclosa en el projecte línia PAISATGES 
DE PONENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ  
IVA INCLÒS/52.157,15 € . 
SEGON.-RATIFICAR EL CONVENI DE FINANÇAMENT aprovat en sessió de data 
11/12/2019: “”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.  
TERCER.-  Resoldre l’al·legació presentada pel Sr. Gerard Costa Serret, respecte dels 
punts sol·licitats: 
1-Criteris: Criteri de continuïtat d’actuació de rearbrat del tram que resta sense cap arbre 
de la 2ª sèquia principal del Canal d’Urgell. 
2-Punts de senyalització. Es relacionen en el projecte de l’actuació (Cartellera punt de 
rebuda, plafons informatius, banderoles) i constitueixen part del projecte global de la 
Noguera Baixa, itinerari conjunt i transversal (punts informatius a l’aire lliure)  Ruta 
principal de la Noguera Baixa, Ruta circular amb Térmens, i Connexió amb la Sentiu de 
Sió.  
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3-No es fa un nou plantat d’arbres, es planten arbres en un tram on no n’hi ha. 
4 -Aquesta intervenció constitueix l’acabament d’un criteri de replantat de la segona 
sèquia principal. Que aquest Ajuntament, sensible al tema de rearbrat sèquies, està obert 
a participar en noves convocatòries d’actuacions al respecte. 
5- Que, el motiu perquè l’edicte corresponent publicat en termini i forma en el B.O. de la 
província núm. 100 de data 25 de maig de 2020 no ha estat inserit en el seu dia en el 
taulell d’edictes de la Ràpita, ha estat per motius de descoordinació, atesa l’anòmala 
situació de treball que s’ha viscut aquest últims mesos. Que s’han acceptat quants escrits 
s’han presentat fins a aquesta data i no s’han perjudicat els drets d’al·legació i reclamació.  
QUART.- NOTIFICAR en termini i forma el present acord. 
CINQUÈ.-  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. 
 
5è.- PRECS I PREGUNTES. 
Obert el punt de precs i preguntes, NO N’HI HAN. 
Per l’Alcaldia es fa un breu comentari respecte del servei de piscines municipals, i es 
comenta que es seguirà amb l’actual operativa aplicada aquest any pel tema COVID’19. 
També es fa un comentari, per a que arribi a tota la ciutadania, de reiterar la recomanació 
de que per part de tots els ciutadans es faci bé el dipòsit de les nostres escombraries en 
els respectius contenidors, fent esmena que d’acord ambles dades que facilita 
trimestralment el CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, Vallfogona no fa bé el 
reciclatge. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 
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