ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 2/2017, DE DATA 26 D’ABRIL DE 2017.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 26 D’ABRIL DE 2017.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 hores
del dia 26 d'abril de 2017, 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, XAVIER CASTELLANA BENSENY, RAMON BORDA
GUASCH de CiU, JOSEP TRIBÓ SARRET de CIU, CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del
P.P. i ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM.
No assisteix el Regidor Sr. IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM, qui no excusa la
seva assistència.
1r. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs.
Regidors, S’APROVA per part de tots els Srs. Regidors, menys per part del Sr. Piqué
que manifesta no estar conforme amb la redacció de pregunta i resposta tema
Urbanització I tram C/Carretera de l'Hostal Nou, repartiment contribucions especials.
Per Secretaria es fa constar que, revisada l'Acta es RATIFICA totalment en el contingut
de la redacció de la pregunta i resposta redactada, punt 1r. Acta de data 8.02.2017, que
es correspon al punt 5è de la de data 14.12.2016.
Quedant a disposició del Regidor la gravació corresponent.
2n.- INFORME MOROSITAT 1r. TRIMESTRE 2017.
INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE
JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.
En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei
15/2010, es dóna compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 1r trimestre de
2016, del tenor literal següent, en la seva part conceptual:
""INFORME DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT, CORRESPONENT AL PRIMER TRIM'2017.
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions contemplades en els articles
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional,
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió
i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat.
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments
derivats d’obligacions no pressupostàries.
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L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent:
1) INFORME A 31/03/2017/ Pagaments realitzats en el 1r. trimestre: 327.239,33 €
 Fora de període legal: 0
 Interessos de demora pagats al trimestre: 0
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que
depassin els terminis legals de pagament: 0
 Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0
Es fa constar pendent de resoldre /entrevista amb personal responsable data març
2016) liquidació subministrament ENDESA per enllumenat públic ET C/Bellcaire,
(posada al dia per lectures estimades a lectura real i obligatorietat o no de pagament de
reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU REGISTRE./El que es signa, en
compliment del que és disposat i constància davant el Ple de l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B., 31 de març de 2017/LA SECRETÀRIAINTERVENTORA, M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/ASSABENTAT.
ASSABENTAT.
Per l'Alcaldia, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i d'acord amb la metodologia establerta en el
R.D. 635/2014, de 25 de juliol, metodologia de càlcul del període mig de pagament.
EN COMPLIMENT DEL QUE ÉS DISPOSAT ES DÓNA COMPTE A LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT corresponent al
primer trimestre 2016, promig en dies: 55,09 dies. /es fa constar existència en el càlcul
de factura obra d'inversió -MILLORA POTABILITZADORA, pagada en tres terminis,
el còmput de la qual desvirtua el càlcul global del promig normal de pagaments d'aquest
Ajuntament.
Per l'Alcaldia es fa l'explicació de que el paràmetre des del qual es computa per part del
programa de comptabilitat és el de la data d'aprovació de les respectives factures, essent
premissa de l'Ajuntament el que el promig no superi els 30 dies des del registre de les
factures en el Registre General d’aquest Ajuntament.
Es fa constar que la informació ha estat inserida a la web municipal PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
4t.- RETIMENT COMPTA GENERAL EXERCICI 2016.
Per l’Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal del RETIMENT DE
COMPTES I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST i annexes corresponents a l’exercici
de 2016
Vista la documentació presentada, així com els preceptius informes de SecretariaIntervenció i Comissió Especial de Comptes de data 22 de març de 2017,
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, degudament exposat al
públic en termini i forma, sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions,
PROPSOA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:
--A) -APROVAR DEFINITIVAMENT ELS COMPTES MUNICIPALS DEL
PRESSUPOST GENERAL I ELS DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
EXERCICI DE 2016 i MEMÒRIA DE TANCAMENT.
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El Compte General dóna el següent resum:
Existència Inicial Cobraments
de Pagaments
de Existència final
l’exercici
l’exercici
288.435,38 €
1.731.335,23 € Op 1.709.158227 €
310.612,34 €
-------------------ROMANENT€€2.408.014,89
DE TRESORERIA.
Components
Exercici
1. (+) Fons líquids
310.612,34
3435,38E
2. (+) Drets pendents de cobrament
545.102,90
3. (-) Obligacions pendents de pagaments
100.874,06
I. Romanent de tresoreria total
754.841,18
II. Ròssecs de cobrament dubtós
75.536.53
III. Romanent afectat a desp.finanç. finalista
Finançament
IV.
Romanentafectat
de Tresoreria per a despeses 679.304,65 €
generals
---------------------RESULTAT PRESSUPOSTARI. SUPERÀVIT.
DRETS reconeguts nets............................
1.714.433,69 €
OBLIGACIONS reconegudes netes......
1.470.230,09 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU,
244.203,60 €
----------------------REGLA DE LA DESPESA.
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2016
1.333.648,13 €
(taxa de referència de creixement del Prod. Interior Brut de mig termini de l'economia
Española 1,8% sobre total despesa no financera liquidada exercici 2015 =1.31.285,00 +
1,8%.
LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016:
DESPESES NO FINANCERES CAP I -VI..........
1.402.641,64 €
ASSUMPCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DEUTES
-67.588,45 €
SUBVENCIONS FINALISTES........
-20.000,00 €
TOTAL DESPESA COMPUTABLE ...........
1.315.053,19 €
--------------------ESTUDI/ NIVELL D’ ENDEUTAMENT.
Càlcul nivell d’endeutament financer:
Durant l’exercici de 2016, l’Ajuntament NO ha verificat noves operacions de deute
públic.
DESCRIPCIÓ
PEND.01.01.2016 AMORTITZ PENDENTS A 31.12.2016
DEUTES A LLARG TERMINI.... 167.807,51
65.932,45
101.875,06 €
Càlcul / Deute viu a 31.12.2016: 101.875,06 € x 100 / (Ingressos liquidats cap 1 a 5)
1.588.081,82 € = 6,41% dels ingressos corrents liquidats exercici 2016.
Estadística: 101.875,06 € / 1.864 hab. = 54,65 €/hab.
--------------------BALANÇ DE SITUACIÓ a 31.12.2016:
TOTAL ACTIU:
10.014.096,49 €
TOTAL PASSIU:
10.014.096,49 €
--B) APROVAR LA MEMÒRIA DE TANCAMENT EXERCICI DE 2016,
ADJUNTA AL RENDIMENT DE LA COMPTA GENERAL.
--C) ASSABENTAT del contingut de l’INFORME D’INTERVENCIÓ pel que es fa
constar el resultat de la liquidació respecte del compliment de:
COMPLIMENT D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA/RESULTAT:
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POSITIU/SUPERÀVIT.
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA.
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
5è.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL EXPEDIENT PER A
L'ADOPCIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC MUNIICIPAL, APROVAT
INICIALMENT PEL PLE DE DATA 8 DE FEBRER DE 2017.
APROVACIÓ PROVISIONAL EXPEDIENT PER A L'ADOPCIÓ DE L'ESCUT
HERÀLDIC MUNICIPAL.
Per l'Alcaldia, en relació a expedient incoat per a l'adopció de l'escut municipal, amb
l'estudi Memòria redactat per la UNIVERSITAT DE LLEIDA - Departament d'Història.
Atès acord d'aprovació inicial adoptat per aquest Ajuntament Ple en la seva sessió de
data 8 de febrer de 2017,
Degudament exposat en termini i forma, sense que s'hagi presentat cap tipus
d’al·legació i/o reclamació,
En compliment del que preveu el vigent Decret 139/2007 de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d'Ens Locals de Catalunya,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord.
1r.- APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT PER A L’ADOPCIÓ DE
L'ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL.
2n.-DESCRIPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL: escut caironat: d’argent,
una vall amb escacat d'or i de sable, acompanyada d'una estrella de vuit puntes de gules
(color vermell en heràldic), envoltada de vuit segments circulars de sinople (color verd
en heràldica). Per timbre una corona mural de poble.
3r.- TRAMETRE, l'expedient per a la seva aprovació definitiva, al DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE/DIRECCIÓ
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
S'APROVA ER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
6è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE NN.SS. DEL PLANEJAMENT NÚM. 35: MODIFICACIÓ DE L'ART. 86 DE
LES NORMES VIGENTS, ZONA DE PROTECCCIÓ CLAU P -BANQUETA DE
LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL CANAL D'URGELL-CONCRECIÓ
D'USOS I EDIFICACIÓ-.
Per l’Alcaldia es dóna compte de l’expedient instruït als efectes de procedir en la
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 35 dels de
modificació,
Redactat als efectes de regulació de les condicions de construcció i usos en la zona de
protecció i protecció especial Clau P, banqueta de la segla segona principal del Canal
d'Urgell.
La zona a tenir en compte i que afecta aquesta proposta de modificació de normes és
tota la classificada com a Sòl No Urbanitzable clau P, a la banqueta de la segla segona
principal del Canal d'Urgell. Aquesta zona segons es desprèn del Pla Territorial de
Ponent la zona de la banqueta i a banda de la mateixa, hi ha una zona delimitada de
protecció especial en un àmbit de 50,0m a cada banda des del centre de la mateixa.
Aquest Consistori, receptiu amb la problemàtica actual de la incidència cada vegada
més important de les construccions i activitats agrícoles en el S.N.U, i veient que s'han
de posar al dia contínuament per tal d'acomplir les directives en constant modificació,
creu necessari es proposi aquesta modificació per no deixar sense aixopluc de legalitat
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que li pot donar el planejament a algunes de les construccions amb activitat ramadera
degudament legalitzada, posada al dia i amb futur de continuació i millora d'aquesta.
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENTS
ACORDS:
PRIMER -APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ,
redactada per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l’arquitecte tècnic JOSEP
CASES ROCA, expedient núm. 35 dels de modificació puntual de NN.SS del
planejament: modificació de l'art. 86 de les normes vigents, ZONA DE PROTECCCIÓ
CLAU P -BANQUETA DE LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL CANAL
D'URGELL -CONCRECIÓ D'USOS I EDIFICACIÓ.
""Art. 86: L'ocupació del Sòl en aquesta Zona es fixa en 0%, és a dir totalment lliure de
quelcom edificació a excepció de la Banqueta de la Segla Segona Principal del Canal
d'Urgell que quedarà delimitada al següent:
Només es podrà ocupar quan ja hi hagi una activitat ramadera existent degudament
autoritzada i que part de la finca i/o activitat estigui afectada per la zona de protecció.
Es permetrà la ampliació d'aquesta activitat en la zona de protecció si queda
degudament justificada (impossibilitat d'ampliar en un altre indret de la finca; que no
tingui la propietat i/o promotor més finques a tocant de la que és objecte de la
actuació).""
SEGON -SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit, atès que implica noves
determinacions del règim urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 73.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
TERCER -EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant
publicació d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el
taulell d’edictes i web de l’Ajuntament,
QUART -APROVACIÓ PROVISIONAL per part del Ple de l’Ajuntament.
CINQUÈ -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme als efectes d'autorització.
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
7è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes,
Pel Sr. Constantí Piqué, del grup PP, es manifesta:
-Primer en relació a la presentació del llibre de VALLFOGONA, fer constar la
felicitació en el seu nom i del grup del Partit Popular a l'Equip de Govern que en el seu
dia va prendre la iniciativa i a l'Equip de Govern actual per haver fet l'empenta final que
ha fet possible la publicació del llibre.
-En relació amb les obres de millora de la potabilitzadora municipal, s'ha acabat?, s'ha
fet analítica?
Per l'Alcaldia es contesta que s'estan ultimant petits canvis finals, considerats necessaris
per a un total funcionament de la planta, i que creu que ahir es va fer analítica per part
dels serveis de la Diputació de Lleida. Comentar que l'Ajuntament farà una jornada de
portes obertes/inauguració aquest estiu.
En relació a l'obra canvi canonada aigua C/Bellcaire s'ha acabat, es va fer el bay-pas??
Per l'Alcaldia i Regidoria d'Obres, es comenta que s'ha acabat pel que respecta al canvi
de canonada C/ Bellcaire, falta només un petit tram de travessar el Canal Auxiliar_Torre
Sandiumenge, on es vol canviar la canonada de 200 per una de 300, es farà
properament. També sí s'ha fet el bay-pas, de fet ja s'ha necessitat fer alguna reparació i
no ha afectat a tota la població.
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-Tema desnivells voreres, ni ha que tenen massa desnivell, hi ha un màxim, creu que
potser un 2%?.. no és bo per a les persones grans , s'hauria d'igualar.
Per l'Alcaldia es contesta que quan es fan actuacions s'intenta arranjar aquests
desnivells, i sempre que es pot es va millorant aquest tema, s'ha prioritzat massa
l'entrada de vehicles.
-Tema Ajuntament-La Saireta SCP, llegit acord de la Junta de Govern de data 8 de
febrer passat, pendent de signar conveni per a la concessió dels antics dipòsits
municipals com a bassa d'aigua, pregunta per la cessió gratuïta dels antics dipòsits.
Per l'Alcaldia es contesta respecte la legalitat de la concessió, per termini màxim de 5
anys, i possibilitat de lliure i gratuïta, sempre que així ho decideixi l'ajuntament, com
ha estat el cas.
Que el CONVENI SIGNAT, estableix gratuïtat, però a canvi de millores i manteniment,
el que a dia d'avui ja es pot veure. El dia que l'Ajuntament, per interès municipal, vulgui
tornar-ne fer-ne ús, es trobaran els dipòsits en condicions.
Pel Sr. Piqué es manifesta que en l'acord no es comenta la condicionalitat, de totes
maneres m'ha sorprès el caràcter de gratuït, crec que s'hauria d'haver fet públic, i si no hi
ha ningú més interessat, ho trobaria bé.
Per la Sra. Alcaldessa, es contesta que, evidentment només pot interessar a algun veí de
la instal·lació, i recorda el termini màxim de 5 anys de la concessió.
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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