ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 5/2016, DE DATA 14 DE DESEMBRE DE
2016.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 14 DE DESEMBRE DE 2016.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21,30
hores del dia 14 de desembre de 2016, 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 extraordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU, GREGORI
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, XAVIER
CASTELLANA BENSENY de CiU, Sr. CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP i Sr.
ANTONIO PIÑOL CARULLA d’ERC.
No assisteix el Regidor, Sr. IGNASI AMOR BERGÉ.
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 2017, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL.
Per l’Alcaldia donat compte de les necessitats municipals per a l’actual exercici de
2017, 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,
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:
1r.- L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI DE 2017 I
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ:
PRESSUPOST 2017
INGRESSOS
€uros
A) OPERACIONS CORRENTS-------------1.-Impostos directes..................
640.000.00
2.-Impostos indirectes.................
18.000,00
3.-Taxes i altres ingressos............
276.900,00
4.-Transferències corrents.............
409.100,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL---------------7.-Transferències de capital...........
76.000,00
9.-Variació de passius financers....
0,00
Total Pressupost d’Ingressos...................
1.420.000,00 €
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DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS------------------1.-Remuneracions de personal...........
2.-Compra béns corrents i serveis......
3.-Interessos..........................
4.-Transferències corrents.............
5.- Fons de contingència....
B) OPERACIONS DE CAPITAL------------------6.-Inversions reals......... ..........
9.-Variació de passius financers.....
Total Pressupost de Despeses.....................

353.100,00
781.400,00
2.200,00
40.000,00
10.000,00
218.300,00
15.000,00
1.420.000,00 €

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 que queda adjunta al mateix Pressupost i exposada al públic en la
mateixa forma i termini.
Feta exposició per part de la Sra. Alcaldessa dels punts principals que conforme el
pressupost presentat.
S'APROVA PER UNANIMNITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
3r.- EXPEDIENT NÚM. 43 DELS D’APROVACIÓ I/O ORDENACIÓ
D'ORDENANCES I REGLAMENTS. PROPOSTA APROVACIÓ DE
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
Per l'Alcaldia, en relació al servei de gestió dels residus municipal, forma de gestió
indirecta que es realitza a través del CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA,
Atesa necessitat d'adequar el redactat, i fins i tot el títol de l'ordenança núm. 8 de les
ordenances municipals d'aquest Ajuntament, la qual regula la TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, en el sentit
de:
Adequació pel que fa al seu text, a la nova concepció d’una gestió global del servei de
recepció obligatòria, que, amb la instal·lació de les respectives ILLES DE
CONTENIDORS contempla el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització
i de disposició del rebuig dels residus de tot el municipi,
Pel que fa a tarifes, a la necessitat d'adequació de les tarifes a l'estudi de previsió de
costos del servei notificat pel Consell Comarcal de la Noguera per a l'exercici 2017,
segons escrits de ref. 897,898/2016.
Atès el que ha estat exposat i fets els estudis econòmics pertinents,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT
ACORDS:
PRIMER- APROVAR EL TEXT REFÒS DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM 8:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS, en el seu redactat íntegre, la qual consta d’11 articles i una disposició
addicional.
SEGON- APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONCEPTES
TARIFARIS I ADEQUACIÓ DE LES TARIFES DE L'ORDENANÇA per a l’exercici
de 2017 i següents, si escau.
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Atès que prima en gran manera les tones de residus, i vistos els volums recollits en el
municipi (2013:618,35tn, 2014:639,02tn, 2015:685,20tn., 2016:518,25tn), i detall
aportat per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de les
recollides/contenidors/xipats, en les que consten les tones; es fa un estudi més acurat
respecte de la distribució de quotes, resultant-ne una aplicació de rebaixa del 18% sobre
les tarifes aplicades en l'exercici 2016 a vivendes i persones, fixació de quota per a
bars/restaurants diferenciant-se dos tipus segons les capacitat dels locals afectats ( de
menys de 120 i de més de 120 de capacitat) i repercussió del preu tona (2017: 93.906,94
€ previsió cost servei / tones recollides exercici 2016= 181,20 €/tn).
1.-TARIFES
Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada 58,19 €
47,75 €
Per cada persona 15,54 €
12,74 €
Vivendes i establiments fora de casc urbà:
Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada, (-30% d'urbà)40,74 33,41 €
Per cada persona, (-30% d'urbà) 9,07 €
7,44 €
ESTABLIMENTS I COMERÇOS:
Establiments comercials i industrials tot el municipi
176,08 €
Establiments fora de casc urbà amb contenidor
579,60 €
Local/magatzem (fora de casc urbà)
40,74 €
Cafès, bars
291,70 €
Restaurant i bar-restaurant (-120 capacitat)
579,60 €
Restaurant i bar-restaurant (+120 capacitat)
1.159,00 €
Supermercat/Grup Supeco Maxor S.L./xipat
3.857,00 €
Restaurant EL FARO /xipat
2.248,00 €
Restaurant EL BOSQUET/xipat
1.448,00 €
LERIDANA DE PIENSOS SAMI/xipat
1.359,00 €
ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA/xipat
290,00 €
Tercer- Vigència.- Les anteriors aprovacions i o modificacions regiran des del dia 1 de
gener de 2017 i mentre no s’acordi la seva posterior modificació i/o derogació.
Quart- EXPOSAR al públic els anteriors acords mitjançant publicació d’edicte en el
B.O. de la Província i taulell d’edictes de l’Ajuntament, per termini de 30 dies hàbils,
als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions.
Cinquè- 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.
Sisè- 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.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE: DOCUMENT ÚNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE VALLFOGONA DE BALAGUER,
REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS COMARCALS.
Per l'Alcaldia es dóna compte del projecte DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL DE VALLFOGONA DE BALAGUER, redactat per part dels
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Noguera, novembre 2016,
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Document que estableix el mar orgànic i funcional previst, amb l'objecte de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les
possibles situacions d'emergència del municipi.
Redactat en base al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut
mínim i elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal, i d'acord amb
EL PLA de Protecció Civil de Catalunya per inundacions, homologat per la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya en data 30.04.2009.
CONVENI de cooperació signat amb el Consell Comarcal de la Noguera per a l'adhesió
al servei de Protecció Civil regulat pel Pla d'Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil (PAS) homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en
data 23.10.2009.
Ratificant-se el nomenament dels membres de protecció civil del municipi, segons acord
de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2016,
Atès el que ha estat exposat,
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER UNANIMITAT ACORDA:
-APROVAR EL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE
VALLFOGONA DE BALAGUER, REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS
COMARCALS/NOVEMBRE 20106.
-PROCEDIR en el tràmit d'informació pública previst en la vigent legislació, quedant
aprovat definitivament el DOCUMENT ÚNIC, cas de no presentar-se cap tipus
d’al·legació i/o reclamació.
-TRAMITAR EL DOCUMENT davant la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
als efectes de la seva homologació.
5è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes,
Per part del Sr. Piqué, del grup PP, es fa una suggerència respecte tema actual servei
metge a Vallfogona sobre la forma de programar les visites mèdiques. Proposa que es
faci des de l'Ajuntament i/o alguna altra manera i fins i tot proposa que el servei mèdic
es faci per part de l'Ajuntament si convé contractant-se metge.
Per l'Alcaldia es dóna compte que, el servei mèdic és competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya, la seva gestió del CatSalut, i que aquests sistemes telefònics
i/o telemàtics, generalitzada la seva implementació des de fa temps, s'imposen de cara
al futur. Que des de l'Ajuntament s'ha facilitat i es facilita l'accés telemàtic a qui ho
sol.liciti, sempre intentant donar les consignes necessàries perquè la gent ho faci des de
casa, constatant que , per comentaris que li han fet, els veïns en gran majoria, s'hi han
adaptat amb facilitat i que el sistema és molt millor que l'anterior.
Seguidament pel Sr,.. Piqué es pregunta respecte l'obra URBANITZACIÓ I TRAM
ACCÈS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, perquè ha vist la liquidació de l'obra i no
hi ha repartiment de contribucions especials als veïns per finançar l'obra, és urbà ?, quan
hi ha d'haver-hi cont. especials?
Per l'Alcaldia i Secretaria es respon, que l'obra de què es parla és sòl urbà, que les obres
d'urbanització, sobre tot les de primera urbanització, "pot" l'Ajuntament repercutir als
veïns mitjançant el repartiment de contribucions especials fins a un 90% dels cost de
l'obra. Que en aquest cas, no es tracta d'una primera urbanització i a més hi havia
destinació de subvenció del PLA D'OBRES I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, exercici 2012 (línia nuclis agregats).
També es demana, actuació en relació al tram de Camí del Riu fins al baixador del
ferrocarril, la il·luminació no és suficient i faria falta una vorera, hi ha força trànsit.
Per l'Alcaldia es contesta que s'estudiarà el tema.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22,30 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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