ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 7/2015, DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2015.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 29 D’OCTUBRE DE 2015.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 29 d’octubre de 2015, 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 de CiU, GREGORI
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, XAVIER
CASTELLANA BENSENY de CiU, ÓSCAR POLO GIRALT de CiU i CONSTANTÍ
PIQUÉ SOL del P.P.
No assisteixen els Regidors Srs.: ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM qui
excusa la seva assistència i IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs.
Regidors, per part del Regidor Sr. CONSTANTÍ PIQUÉ es fa constar que demana
incloure al punt 3 de l'Acta -aprovació línies fonamentals del pressupost, més detall del
que es va comentar en el Ple respecte de les línies fonamentals, així com les
suggerències, més que preguntes, que va fer en el punt de precs i preguntes.
S'acorda fer constar el que ha estat sol·licitat, i atès que no modifica en cap cas els
acords, S'APROVA per unanimitat l'Acta de la sessió anterior.
2n.- PROPOSTA/ APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 2/2015, FENT ÚS DE ROMANENTS DE CRÈDIT LIQUIDACIÓ
EXERCICI 2014 I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NO COMPROMESOS
CAP. VI DEL PRESSUPOST.
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient de ref. 2/2015, que afecta al pressupost
exercici 2015, en els termes següents:
Atès el que preveu als efectes l'art. 158 i següents de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 39/88, de 28 de desembre / RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 34 i següents del R. Decret
500/90 de 20 d'abril.
Atesa necessitat d’ampliació de crèdits partides CAP. II i VI del pressupost de
despeses, als efectes de CONSIGNACIÓ DE PREVISIÓ CAP II DE DESPESA
CORRENT SUBMINISTRAMENTS I MANTENIMENTS FINS A FINAL
D'EXERCICI, i CAP VI previsió d’inversions municipals, amb finançament
subvencionat i per executar durant l'exercici 2015,
Atès compliment de les PREVISIONS ESTABLERTES EN EL MARC
PRESSUPOSTARI aprovat exercicis 2015-2017 d'amortització anticipada de crèdits,
Atès resultat de la liquidació PRESSUPOST 2014, amb romanent de tresoreria positiu,
en la quantitat de: 445.440,67 ,
ATESA PREVISIÓ DE MAJORS INGRESSOS per subvencions concedides,
Atès proposta de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NO COMPROMESOS
CORRESPONENTS AL CAPÍTOL VI DEL PRESSUPOST/INVERSIONS,
Vist el preceptiu INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
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ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Primer- APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
2/2015, segons el següent detall:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
MAJORS INGRESSOS:
CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
761 SUBV.DIPUTACIÓ CANVI CALDERES
761 SUBV.DIPUTACIÓ ACCÉS CARRIL DESSAC.
761 SUBV.DIPUTACVIÓ CALEF.AJUNTAMENT
750 SUBV. GENERALITAT IL.LUM. EXTERIOR
CAP IIX
DE ROMANENT DE TRESORERIA.............
TOTAL MOD. INGRESSOS..... ................................................
PRESSUPOST DE DESPESES:
CAP. II-COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS.
213-920 MANT. I CONSERV. MAQUIN I INSTAL.LACIONS
22199-161 CLORACIÓ SERVEI AIGUA POT/PISCINES
225-920 HISENDA DEVOL. IVA 2011-2013-2014
226092-338 FESTES VALLFOGONA
22706-920 TREBALLS ALTRES EMPRESES
25-16 CONSELL COMCARCAL-SERVEI REC. I GESTIÓ RECOLLIDA ESCOMBRARIES
CAP. VI INV.
6096-450 ROTONDA CAMÍ MOLLERUSSA
6292-450 ADQUISICÓ MAT. INVENTARIABLE
6098-450 ACCÉS A VALLFOGONA-C/SAULONS
6099-450 ACCÉS A VALLFOGONA CARRIL DESACCL.C-13
6095-450 ESTALVI ENERG. IL.LUMINACIÓ EXCTERIOR
6191-450 CANVI CALDERES CALEF.ESCOLA I POLIESP.
6191-450 CANVI CALEF. GAS -AJUNTAMENT
CAP IX VARIACIÓ PASSIUS
911 -AMORTITZ. TOTAL PRÈSTEC 117-CAT.CAIXA ... .
911 -AMORTITZ PARCIAL PRESTEC B.SABADELL....
TOTAL MODIF. DESPESES .................................................

9.360,00 €
35.000,00 €
24.000,00 €
6.500,00 €
180.740,00 €
255.600,00 €

40.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
-18.300,00 €
7.000,00 €
34.000,00 €
45.200,00 €
13.100,00 €
23.300,00 €
25.800,00 €
50.000,00 €
255.600,00 €

Segon -EXPOSAR al públic l’anterior acord, per termini de 15 dies, mitjançant
publicació d'edicte en el B.O. de la província i taulell d'anuncis del municipi,
termini durant el que s'admetran reclamacions davant la Corporació, el Ple
de la qual disposarà per a resoldre d'un termini de 30 dies. Cas de no presentar-se
reclamacions en termini, s'entendrà definitivament aprovat l'expedient, sense
necessitat de posterior acord.
Per l'Alcaldia es dóna una detallada explicació de les punts exposats i modificacions
proposades, fent-se ressenya del contingut de l'INFORME DE SECRETARIAINTERVENCIÓ: previsió de compliment de l'estabilitat pressupostària i no compliment
de la Regla del Gasto; deixant constància per part de l'Alcaldia de la necessitat de
procedir durant aquest exercici en l'execució i/o contractació de les inversions que s'hi
relacionen, vinculades a les subvencions atorgades per les diferents administracions i
dels terminis establerts per a la seva execució.
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LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DEGUDAMENT ASSABENTADA, PER
UNANIMITAT ACORDA APROVAR LA PROPOSTA D'ACORD DE
MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'EXERCICI 2015.
3.- PROPOSTA/ APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA: URBANITZACIÓ I
VIABILITAT PER A VIANANTS A L'ACCÉS NUCLI DE L'HOSTAL NOU I
LA CODOSA - TRAM I, OBRA INCLOSA EN EL PUOSC 2012, ref. 2012/683.
Per l’Alcaldia, atès que l’obra URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER A VIANANTS
A L'ACCÉS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA - TRAM I, ha estat inclosa en el
PUOSC 2012, ref. 2012/683,
Es fa una detallada descripció de la proposta final d'obra que es proposa, així com dels
diversos estudis que s'han fet durant aquest anys, en relació amb l'obra i la consecució
de l'objectiu primordial envers la necessitat de dur a terme l'obra, i que és la facilitació
al màxim de la viabilització per als vianants.
Es presenta el projecte redactat pel tècnic municipal enginyer d'edificació, col·legiat
núm. 198, Sr. JOSEP CASES ROCA, que compta amb un pressupost d’execució per
contracta de 69.924,66 € i IVA de 14.684,18 € (total pressupost de 84.608,84 €) i
subvenció de 60.000,00 €.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció,
Als efectes d’aprovació del corresponent projecte d’obra
Als efectes de poder complir en els terminis establerts per part del DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ, respecte de terminis d'adjudicació d'obra inclosa en el PUOSC
2012, en data 31 de desembre 2015,
Als efectes de procedir en la tramitació de la licitació de l’obra,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció dels següents acords:
-1r. INICIAR L’EXPEDIENT per obra ordinària/procediment ordinari i tramitació
abreujada i urgent a fi que puguin presentar-se ofertes per part de qualsevol interessat,
recaient l’adjudicació en el licitador justificadament triat per l’òrgan de contractació, de
conformitat amb allò disposat a l’article 112 TRLCSP. Fer constar que hi ha partida
pressupostària consignada als efectes 6097.450.
-2n. APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic corresponent a l’obra:
URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER A VIANANTS A L'ACCÉS A L’HOSTAL
NOU I LA CODOSA - TRAM I, inclosa en el PUOSC 2012, ref. 2012/683, projecte
redactat pel tècnic municipal enginyer d'edificació, col·legiat núm. 198, Sr. JOSEP
CASES ROCA, pressupost d’execució per contracta 69.924,66 € i IVA de 14.684,18 €
(total pressupost de 84.608,84 €) i subvenció de 60.000,00 €.
-3r. EXPOSAR el projecte al públic d’acord amb el que als efectes preveu la Llei 8/87,
Municipal i de Règim Local, per termini de trenta dies des del següent a la seva
publicació en el B.O.P., als efectes de presentació de possibles al·legacions i/o
reclamacions, i de conformitat amb allò disposat a l’article 112 TRLCSP, termini de la
meitat.
-4t. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra, cas de no presentar-se en
termini al·legacions i/o reclamacions.
-5è. FACULTAR A L’ALCALDIA, perquè signin quants documents siguin necessaris
en relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
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4t.- PROPOSTA/ CONVOCATÒRIA LICITACIÓ OBRA: URBANITZACIÓ I
VIABILITAT PER A VIANANTS A L'ACCÉS A L'HOSTAL NOU I LA
CODOSA - TRAM I. OBRA INCLOSA EN EL PUOSC 2012, ref. 2012/683.
PROCEDIMENT ORDINARI I TRAMITACIÓ ABREUJADA I URGENT:
CONCURS AMB PROPOSTA DE MILLORES.
Als efectes de poder complir en els terminis establerts per part del DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ, respecte de terminis d'adjudicació d'obra inclosa en el PUOSC
2012, en data 31 de desembre 2015, obra: URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER A
VIANANTS A L'ACCÉS A L'HOSTAL NOU I LA CODOSA - TRAM I, INCLOSA
EN EL PUOSC 2012, amb el número de ref. 2012/683,
Als efectes de procedir en la tramitació de la licitació de l’obra i poder adjudicar en
termini, abans del dia 31 de desembre de 2015,
PER L'ALCALDIA ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del
següent acord:
1r) -INICIAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA:
URBANITZACIÓ I VIABILITAT PER A VIANANTS A L'ACCÉS A L’HOSTAL
NOU I LA CODOSA - TRAM I, INCLOSA EN EL PUOSC 2012, amb el número de
ref. 2012/683, pressupost d’execució per contracta 69.924,66 € i IVA de 14.684,18 €
(total pressupost de 84.608,84 €) i subvenció de 60.000,00 €, per PROCEDIMENT
OBERT/CONCURS atès que es considerarà més d’un criteri per a l’adjudicació;
despesa amb càrrec a la partida pressupostària oberta als efectes 6097.450.
2n) -DECLARAR LA URGÈNCIA I NECESSITAT DE PROCEDIMENT
ABREUJAT I URGENT, als efectes de compliment del termini d'adjudicació d'obra
fixat per les BASES PUOSC 2012. INICIAR L’EXPEDIENT per la contractació de
l’obra ordinària pel procediment ordinari i tramitació abreviada i urgent a fi que puguin
presentar-se ofertes per qualsevol interessat, recaient l’adjudicació en el licitador
justificadament triat per l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò disposat a
l’article 112 TRLCSP.
3r) -APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE L’OBRA, PROCEDIMENT OBERT/
CONCURS, a considerar més d’un criteri d’adjudicació.
Els criteris/valoració a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran:
Fins a 8/10 punts, corresponents a la valoració del preu més avantatjós,
Fins a 2/10 punts, corresponents a proposta de millores a presentar per les empreses.
4t) -EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules Administratives particulars aprovat,
durant el termini de deu dies hàbils, perquè s'hi puguin presentar reclamacions/ i de
conformitat amb allò disposat a l’article 112 TRLCSP, termini de la meitat.
Simultàniament,
5è) -ANUNCIAR el PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ: CONCURS, a
considerar més d’un criteri d’adjudicació; procediment ordinari i tramitació abreujada i
urgent, si bé condicionat al que disposa l’art. 122 del Reial D. Legislatiu 781/86, de 18
d’abril, respecte del plec de condicions, i sense perjudici de l’aprovació definitiva del
corresponent projecte tècnic d’obra.
6è) -FACULTAR a L’ALCALDIA, perquè signin quants documents siguin necessaris
en relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANINITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
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5è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes,
Pel Sr. Constantí Piqué es demana aclariment sobre si el PUOSC 2012 contemplava
més obres i quin criteri es va seguir o s'ha seguit perquè hi hagi aquesta obra inclosa.
Per l'Alcaldia es contesta que és una única obra que va ser inclosa en el PUOSC 20082012 en el seu dia i que es va incloure per part del Departament al PUOSC 2012, que
no s'ha pogut dur a termini perquè la Generalitat de Catalunya ha endarrerit les
execucions dels diferents exercicis del PUOSC, per motius econòmics i de crisis, fins a
la data.
També fa constar que en relació al pressupost municipal, s'hauria d'executar en la seva
totalitat, vist que hi ha pressupost limitat i algun any el pressupost va ser molt més
elevat que els actuals, amb la qual cosa avui el límit seria molt més elevat.
Per l'Alcaldia es contesta que els pressupostos són previsions, que el que és efectiu son
les liquidacions dels pressupostos i que, en relació a inversions, s'executen quan es
poden executar vistes les disposicions econòmiques, i que el pressupost limitatiu va ser
fixat per la LLEI CONTRA LA MOROSITAT del 2012, vigent fins a la data, a rel de
la situació econòmica conjuntural del país.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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