ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 6/2017, DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE
2017
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2017.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les vint-i-una
hores del dia 15 de novembre 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, , RAMON
BORDA GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU, JOSEP
TRIBÓ SARRETG de CIU,
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU
CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P., ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERC-AM, i
IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM.
1r.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.Passada còpia de l’esborrany de les actes de les sessions de data 26.07.2017 i
25.10.2017 a tots els Srs. Regidors, són aprovades per unanimitat.
2n.- INFORME MOROSITAT 2n I 3r. 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.
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 30/06/2017 i 30/09/2017/ Pagaments realitzats en el 2n i 3r.
trimestre: 497.501,04 € i 309.163,28 €, respectivament.
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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., 26/07/2017 i 23/10/2017
respectivament/LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/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
tercer trimestre 2017, promig en dies: (1,97)= 28 dies, (període previst de data de
registre, màxim legal 60 dies)
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.-EXP. NÚM. 46 DELS DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS,
IMPOSTOS I REGLAMENTS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:
Instruït expedient núm. 46 dels de modificació d'Ordenances,
ATESA PROPOSTA d'aquesta Alcaldia,
Vist el pertinent INFORME ECONÒMICO-FINANCER emès als efectes per part de
Secretaria-Intervenció, i estudis de costos pertinents,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'APROVACIÓ DE L'ACORD
SEGÜENT:
PRIMER- APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONCEPTES
TARIFARIS I ADEQUACIÓ DE LES TARIFES DE LES ORDENANÇES,
REGLAMENTS I IMPOSTOS, amb efectes 1 de gener de 2018 i següents, segons
el següent detall:
1-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
Aplicació del +10,86 % respecte de l'exercici 2017 a aplicar a les tarifes existents i
contenidors xipats facilitades pel Consell Comarcal de la Noguera.
1.-TARIFES
2018
Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada
52,93 €
Per cada persona
14,12 €
Vivendes i establiments fora de casc urbà:
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Viv. particular, habit. o no, i/o de temp, (-30% d'urbà)
37,03 €
Per cada persona, (-30% d'urbà)
8,24 €
ESTABLIMENTS I COMERÇOS:
Establiments comercials i industrials tot el municipi
195,20 €
Establiments fora de casc urbà amb contenidor
642,54 €
Local/magatzem (fora de casc urbà)
45,16 €
Cafès, bars
323,37 €
Restaurants i bar-restaurants
642,54 €
ESTABLIMENTS
XIPATS/
LIQUIDACIÓ
RECOLLIDA
I
TONES/
CONS.COMARCAL:
CARREFOUR/Grup Supeco Maxor S.L./xipat 23,30tn 3.362,21€
Restaurant EL FARO /xipat 713,48tn
2.408,72 €
Restaurant EL BOSQUET/xipat 7,30tn
896,50 €
nous:
SAMI/MATADERO INDUSTRIAL, 6,40tn
1.027,19 €
ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA, 1,50 tn
298,65 €
2-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 TAXA PER PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS .
ESTRUCTURES NO PERMANENTS DESMUNTBLS. ( S'INCLOU INFLABLES).
FIXACIÓ condicionants per a l'obtenció de llicències i/o contractacions a promotors
D'ESTRUCTURES NO PERMANENTS DESMUNTBLS. ( S'INCLOU INFLABLES).
art.8, 2) DOCUMENTACIÓ a adjuntar als efectes d'obtenció de llicència en base al
que als efectes disposa el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, i Decret 251/2006, de 6 de juny de
regulació de les condicions i quanties mínimes per les assegurances Responsabilitat
Civil activitats:
2./ a) i b) administrativa i tècnica a aportar a la sol·licitud de llicència municipal, les
següents:
a)/Doc. Administrativa :Alta epígraf IAE.
-Declaració jurada de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat
Social.
-Acreditació de subscripció i en vigor d’una pòlissa de responsabilitat civil per import
de mínim 150.300,00 €. a contractar per part de la persona propietària o arrendadora de
la instal·lació desmuntable.
b)/-Doc. Tècnica:
Certificat de revisió anual de la instal·lació, i
a)-Quan sigui per instal·lació de firetes/llicències per termini de dies: control inicial
favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració que hagi inspeccionat el seu
muntatge i comprovat el seu funcionament.
b)-Quan sigui per instal·lació d'elements lúdics en establiments i/o recintes de
restauració, així com contractacions municipals i/o Associacions col·laboradores
municipals i altres: llicències de caràcter temporal relacionades amb la vigència de les
assegurances de responsabilitat civil/màxim d'un any: CONDICIONAR LES
LLICÈNCIES a que el promotor haurà de disposar, cada vegada que instal·lí algun
element, del control inicial favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració
que
haig
inspeccionat
el
seu
muntatge
i
comprovat
el
seu
funcionament./DECLARACIÓ JURADA DE L'INSTAL.LADOR./PROMOTOR.
3-- REGLAMENT NÚM. 4 -NORMES PER AL BON ÚS DE L'OMPLIDOR DE
BOTES-NUCLI DE VALLFOGONA
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NORMA VUITENA --afegiment:
FIXAR AUTORITZACIONS PUNTUALS EN CASOS DE CONSIDERACIÓ
D'URGÈNCIA I NECESSITAT/PROVEÏMENT PER A BESTIAR, degudament
justificat/da:
-Quota única de 15 € mínim per servei, cas de que la liquidació m3 x tarifa consumits
sigui inferior a dit import.
4-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 -TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I INSTAL.LACIONS
ANÀLOGUES
Afegir a ANNEX DE TARIFES .
Afegir a ANNEX DE TARIFES .
- Epígraf primer. Piscines/per l’entrada personal a la piscina:
1/Entrades persones empadronades en el municipi:
-De persones, diària, a partir de 4 anys,
3,00 €
-Abonament per temporada a partir de 4 any,
35,00 €
-Pack de 10 entrades,
23,00 €
2/ Entrades en general:
-De persones, diària, a partir de 4 anys,
5,00 €
-Abonament per temporada a partir de 4 any,
45,00 €
-Pack de 10 entrades,
30,00€
5-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7/TAXA CLAVEGUERAM
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa
a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de
30,05 €.
La tarifa que s’aplicarà serà la següent:
- Per cada comptador connectat a la xarxa d'aigua potable i any .………10,80 €
2. Les despeses de connexió aniran a càrrec del sol·licitant (Ple 16/10/1990).
6-- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 -IMPOST SOBRE BÉNS IMMOLBES RÚSTEGA.
ATESA PREVISIÓ IMPACTE TREBALLS 2017 DE REGULARTIZACIÓ
CADASTRAL-RÚSTEGA,
Proposta de fixació del gravamen del 0,35% sobre la base imposable (abans 0,65%).
PER SECRETARIA-INTERVENCIÓ ES DÓNA COMPTE D'ESTUDI DE
COSTOS dels serveis que es relacionen:
1-- ORDENANÇA FISCAL Núm. 23./TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DE CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
LLAR D’INFANTS “” LA MAINADA””.
Per l'Alcaldia, donat compte de l'estudi de costos presentat per Secretaria-Intervenció
respecte dels servei municipal LLAR D'INFANTS LA MAINADA, previsió curs 20172018,
Assumint la necessitat de contractació de reforç de monitores, amb el contracte
d'auxiliar de monitora temporal a temps parcial, preveient-ne una aportació municipal
total per al curs de 13.700,00 €.
Fent constar que és un servei subvencionat, ara per la Diputació Provincial amb la
quantitat fixa de 875,00 €/nen matriculat, gran rebaixa respecte els 1.500,00 €, que es
subvencionaven per part de la Generalitat, fins l'any 2012,
Considerant que la previsió en relació al proper curs depassa la mitjana d'aportació
municipal d'uns 5.700,00 €/any,
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Considerant que les quotes vigents del servei ja són correctes,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, assumir el cost previst, aportació
municipal curs escolar 2017-2018,
SEGON- Vigència.-Les anteriors aprovacions i o modificacions regiran des del dia 1
de gener de 2018 i mentre no s’acordi la seva posterior modificació i/o derogació.
TERCER- EXPOSAR al públic els anteriors acords mitjançant publicació d’edicte en
el B.O. de la Província i tauler web i taulell d’edictes de l’Ajuntament, per termini de 30
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions.
QUART- 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.
CINQUÈ- PUBLICAR íntegrament l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
les Modificacions d'Ordenances aprovades.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL APROVA PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS
DE L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
5è.-EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2017 FENT ÚS DE
ROMANENT DE CRÈDIT/LIQUIDACIÓ 2016/
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.
a) Atesa necessitat de regularització pressupostària de l'IMPOST CÀNON FACTURAT
SOBRE EL CONSUM AIGUA POTABLE, AIXÍ COM CÀNON LIQUIDAT PER
L'ACA -PÈRDUES ESTIMADES SERVERI AIGUA POTABLE, exercici 2016,
b)Atesa proposta de liquidació total capital pendent PRÈSTEC A LLAR TERMINI
vigent,
Atès ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU liquidació 2016.
Atesa liquidació exercici de 2016, i previsió de tancament de l'exercici 2017,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL,
l'aprovació de l' expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost de 2017,
segons el següent detall.
PRESSUPOST D'INGRESSOS
87000 ROMANENT DE TRESORERIA/LIQUID.2016
TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................
PRESSUPOST DE DESPESES:
22502.920 IMPOST CÀNON PÈRDUES LIQUID.-2016
451.941 ACA/ LIQUID. CÀNON FACTURAT-2016
911.011 AMORTITZACIÓ TOTAL PRÈSTEC A LLAR TERMINI
TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................

132.000,00 €
132.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
85.000,00 €
132.000,00 €

S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
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6è- EXPEDIENT INVENTARI 2/2016/ PER A L'ADOPCIÓ D'EMBLEMA
MUNICIPAL-EFECTIVITAT.
RESOLUCIÓ DE CONFORMITAT, DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE. DOGC NÚM/7266 DE
DATA 14.12.2016, GAH/2804/2016, DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016.
Atès acord d'aprovació inicial de l’Emblema DE L'AJUNTAMENT DE
VALLFOGONA DE BALAGUER, sessió Ple de data 27 de juliol de 2016,
Atès acord d'aprovació provisional, sessió Ple de data 27 d'octubre de 2016,
Atesa RESOLUCIÓ DE CONFORMITAT, DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE; Publicada en el DOGC
NÚM/7266 DE DATA 14.12.2016, GAH/2804/2016, DE 28 DE NOVEMBRE DE
2016.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER UNANIMITAT:
-FA SEU DEFINITIVAMENT L'EMBLEMA MUNICIPAL DE VALLFOGONA DE
BALAGUER:
"Símbol format per una estrella de vuit puntes de color vermell i vuit segments circulars
situats entre les puntes de color ver, la confluència dels quals evoca una rosa
esquematitzada. Tot el conjunt està delineat de color groc."
-Que se'n faci la màxima difusió i adopció de l'emblema en totes les vessants que siguin
pertinents.
7è.-EXPEDIENT INVENTARI 1/2017/ PER A L'ADOPCIÓ D'ESCUT
MUNICIPAL-INFORME
DE
L'INSTITUT
D'ESTUDIS
CATALANS.
ASSABENTAT.
Per l'Alcaldia, en relació amb el propòsit de l'Ajuntament de VALLFOGONA DE
BALAGUER, de procedir en la legalització per a l'adopció de l’Escut MUNICIPAL,
Pretensió que des dels anteriors Consistoris, concretament des de l'any 1982, també en
els anys 2007 i 2008, s'ha obert expedient per a poder legalitzar l’Escut MUNICIPAL,
I per part d'aquest Consistori, expedient instruït a l'efecte i passat a acord de Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 8 de febrer de 2017 (Sol·licitat INFORME a la
universitat de Lleida -Servei Cientifico-tècnics; aprovació inicial; exposició pública
sense al·legacions i/o reclamacions, i sol·licitud d'oficialització de l'escut municipal al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge-Direcció General
d'Administració Local en data 28/04/2017),
Es dóna compte dels informes rebuts:
-INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
SOBREL'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC DEL MUNICIPI DE
VALLFOGONA DE BALAGUER, ref. reg. entrades 600/2017 de data 1/06/2017,
informe desfavorable, per entre altres, per no ajustar-se l'estrella o rosa a les normes
d'heràldica, atès que no es pot considerar ni una figura ni un moble heràldic.
- INFORME REDACTAT PER PART DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS,
secció Històrico-Arqueològica, ref. reg. entrades 919/2017, de data 17 d'agost de 2017,
informe desfavorable, per quan l'estrella o rosa s'hauria d’ajustar a les formes
representatives exactes reconegués en l'heràldica.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA, i PER
UNANIMITAT ACORDA:
-DEIXAR SENSE EFECTES L'EXPEDIENT PER A L'OFICIALITZACIÓ DE
L'ESCUT MUNICIPAL, I CONTINUAR AMB L'EMBLEMA MUNICIPAL, atès que
no es vol renunciar a l'emblema que des de fa més d'un segle (dades de 1840-47) es ve
emprant a tots els efectes, OFICIALITZAT per Resolució del DEPARTAMENT DE
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GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE Publicada en el
DOGC NÚM/7266 DE DATA 14.12.2016, GAH/2804/2016, DE 28 DE NOVEMBRE
DE 2016.
8.- INVENTARI DELS BÉNS I DRETS DE LA'JUNTAMENT DE
VALLFOGONA DE BALAGUER. ACCEPTACIÓ DE BÉNS.
Per l'Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal, de les Actes de cessions
lliures i gratuïtes de terrenys, als efectes de la seva incorporació a l'INVENTARI
GENERAL DELS BÉNS I DRETS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA
DE BALAGUER, següents:
1.-ACTA DE CESSIÓ, ADQUISICIÓ I OCUPACIÓ DE TERRENYS, de data
19/09/2017, ref. reg entrades 1058/2017:
-ROSA REBORDOS TRULLOLS/-JOSEFA ARESTÉ REBORDOS i -JAVIER
RÚBIES RÚBIES, cessió terreny, als efectes pertinents de INCORPORACIÓ A VIAL
MUNICIPAL, d'acord amb el que als efectes estableix l'aprovació definitiva de
l'expedient núm. 30 dels de modificació de les NN.SS. del planejament de Vallfogona,
"URBANITZACIÓ ELS ROURES DE LA RÀPITA", acord de la Comissió
d'Urbanisme sessió de data 14 de maig de 2015, de superfície total de: 1443,71
m2./DADES DE LA FINCA:Terme Municipal de VALLFOGONA, LA
RÀPITA.ESCRIPTURA DE MANFIESTACIÓ I ACCEPTACIO D'HERÈNCIA I DE
CANCEL.LACIÓ D'USDEFRUIT, Notari de Balaguer Sr. FCO.J.CRUZ GIMENO,
protocol 712, de data 5/08/2016,i la de SEGREGACIÓ, PERMUTA I EXTIINCIÓ DE
SERVIDUMBRE, de ref. Notari de Balaguer Sr. MANUEL MONTOYA MOLINA,
protocol 730, de data 3.07.1995,Referència cadastral: 0783513CG2208S0001TS./DADES DEL TERRENY QUE ES CEDEIX:Superfície cessió: 1.443,71 m2. /LLINDERS:/S'adjunta plànol 04 expedient dels de modificació de NN.SS. del
Planejament núm. 30./Es procedeix a la presa de possessió del terreny descrit que
passa a ser propietat de l'Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER de Ple
Dret, i destinat a vial.
2n.- ACTA DE CESSIÓ, ADQUISICIÓ I OCUPACIÓ DE TERRENYS, de data
10/09/2017, ref. reg entrades 1297/2017:
-ÀNGEL PUYAL ESTRUCH, cedeix el terreny que es descriu, als efectes pertinents i
en qualitat de condicionant per a l'executivitat de l'expedient instruït per l'ajuntament de
Vallfogona de Balaguer, de ref. exp. núm. 32 dels de modificació de normes
subsidiàries del planejament: "CANVI QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL
TROBAMENT DEL CARRER LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERA AL
NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA". Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en la seva sessió de data 24 de novembre de 2016./
Assenyalat amb color en el croquis de referència adjunt de superfície: 1.027,79 m2
i qualificats urbanísticament d'ESPAI VERD./DADES DE LA FINCA: REF. NOTA
SIMPLE DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE BALAGUER: Finca 430, de
1.027,79 m2, del municipi de VALLFOGONA DE BALAGUER (segregació de la
finca 193) IDUFIR: 25001000615835.
Hi ha anotació preventiva d'embarg a favor de l'Ajuntament de Vallfogona de B. meitat
indivisa de la finca titular JESUS PUYAL ESTRUCH, i promogut per l'Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de la Diputació de Lleida.
No hi ha referència cadastral, per quan és qualificada d'espai verd en les vigents Normes
subsidiàries, i des de la seva redacció./-DADES DEL TERRENY QUE ES CEDEIX:
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Superfície cessió: 1.027,79 m2 /Es procedeix a la presa de possessió del terreny
descrit que passa a ser propietat de l'Ajuntament de VALLFOGONA DE
BALAGUER de Ple Dret, i destinat a espai Verd.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA I FORMALITZA
L'ACCEPTACIÓ DELS BENS DESCRITS I QUE ES PROCEDEIXI EN LA SEVA
INSCRIPCIÓ EN L'INVENTARI DELS BÉNS I DRETS MUNICIPALS.
9è- REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DEL
MUNICIPI (1999)/PROPOSTA DE SUPRESSIÓ.
Atesa vigència ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament
del Registre de parelles estables de Catalunya.
Com sigui que l'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER té aprovat i en
vigor el REGLAMENT NÚM./2 -REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES
DE PARELLA. ENTRADA EN VIGOR 1999/MODIFICAT 2003.
Per l'Alcaldia, als efectes de l'entrada en vigència del REGISTRE DE PARELLES
ESTABLES DE CATALUNYA,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord:
Primer- APROVAR la supressió del Registre Municipal d'Unions Estables en Parella
del municipi de VALLFOGONA DE BALAGUER, atès que aquestes unions es poden
inscriure actualment amb major seguretat jurídica en el Registre de parelles estables de
Catalunya.
Segon. PUBLICAR el present acord al tauler d'edictes de l'ajuntament, AL B.O.P. i al
portal web de l'ajuntament durant el termini de 30 dies, a fi que els interessat puguin
presentar al·legacions o reclamacions.
Tercer. En cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, s'entendrà aprovat
definitivament l'acord adoptat.
Quart. El Registre Municipal d'Unions Estables de Parella del Municipi continuarà
causant efectes per a les parelles inscrites pel que fa a l'expedició de certificats
d'assentaments.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a les parelles inscrites, als efectes de si és del seu
interès, puguin procedir en la inscripció en el Registre de Catalunya.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
10è.- CENTRAL DE COMPRES/ACM/PROPOSTA ADHESIÓ AL SISTEMA
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL.
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant,
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies
alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que
es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum
agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les
estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens
locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són
els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i
l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa
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ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva
Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus
estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, es va configurar com
un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de
Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada
de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant
els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora
de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del
TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l' Administració local (LRSAL)
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament, adopta per unanimitat de tots els seus membres
presents el següent:
ACORD/1.- Acordar l’adhesió de l'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE
BALAGUER al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació
de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar a la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que
la Central de contractació formalitzi
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
11è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes al Srs. Regidors, no n'hi han. I no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que com a
Secretària, certifico.
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