ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 4/2018, DE DATA 7 DE NOVEMBRE DE
2018.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2018.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 7 de novembre de 2018, 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:, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON
BORDA GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU i
CRISTINA RÚBIES ABAT de CiU.
NO ASSISTEIX EL REGIDOR SR: ARNAU GALITÓ TRILLA qui excusa
assistència.
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS. ANTONI PÌÑOL CARULLA i IGNASI
AMOR BERGÉ de ERC, CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP, i no excusen 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, és aprovada per unanimitat.
2n. -NOMENAMENT DE CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT.
Per l'Alcaldia, atesa renúncia al càrrec de Regidor del Sr. JOSEP TRIBÓ SARRET,
Feta la tramitació pertinent de comunicació de renúncia i sol·licitud de credencial,
Rebuda credencial de la Junta Electoral Central, per la qual es designa REGIDORA
d'aquest Ajuntament a la Sra. CRISTINA RÚBIES ABAT, candidatura de
CONVERGÈNCIA I UNIÓ a les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015,
JURAMENT I/O PROMETIMENT:
Seguidament NA CRISTINA RÚBIES ABAT Promet 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,
Per la Sra. Alcaldessa, es declara el NOMENAMENT de la Sra. CRISTINA RÚBIES
ABAT REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, des
d'aquesta data.
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna la benvinguda a la Sra. Regidora i es desitja el
millor per aquesta legislatura.
3r.- DONANT COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 5/11/20108
EN MATÈRIA DE NOMENAMENT I DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS.
Seguidament, atès el que als efectes disposa l’art. 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (R.D 2568/86, de 28 de novembre)
es dóna compte dels Decret de l’Alcaldia de data 6 de febrer de l’actual,
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-REGIDORIES:
NOMENAR LA REGIDORIA següents: com a àrees de coneixement, impuls i estudi i
gestió dels assumptes i serveis municipals amb les següents atribucions:
-REPRESENTAR a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves respectives àrees de
delegació, excepte quan concorri la presència del Sr. Alcalde.
REESTRUCTURACIÓ RESPECTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE DATA
DE 6 DE JULIOL DE 2015:
-FESTES I JOVENTUT, CRISTINA RÚBIES ABAT.
JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DE LES
SESSIONS. DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA.
Comissió de Govern, avui Junta de Govern Local, òrgan creat i vigent des de l’any 1987
en aquest Ajuntament:
NOMENAR com a membres de la Comissió de Govern els Srs. GREGORI ESTEBAN
ÀNGEL i ARNAU GALITÓ TRILLA, XAVIER CASTELLA BENSENY, RAMÓN
BORDA GUASCH i CRISTINA RÚBIES ABAT, amb Presidència d’aquesta Alcaldia.
Podran assistir els demés regidors que ho desitgin, amb veu i sense vot. Es passarà
convocatòria als caps de llista dels grups polítics a l’Ajuntament.
Que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, serà cada
quinze dies, en dimecres a les 21 hores.
Quedant la resta de Nomenaments, Delegacions i Atribucions, segons Decret de data 6
de juliol de 2015.
Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes de
l’Ajuntament i publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/
www.ajuntament.net.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
4t.- INFORME MOROSITAT 3r. TRIMESTRE 2018.
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 4t trimestre de
2017, 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 QUART 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:
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1) INFORME situació a 30/09/2018/ Pagaments realitzats trimestre: 549.025,70 €.
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.,30 de setembrede 2018/LA SECRETÀRIAINTERVENTORA, M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
5è.- 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 2018, promig en dies: 27,7 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 ES DÓNA PER ASSABENTADA.
6è.- PROPOSTA/ ADJUDICACIÓ OBRA: LICITACIÓ OBRA ACCÈS A
VALLFOGONA PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI/ CONVOCATÒRIA DE
CONCURS OBERT SIMPLIFICAT.
Per l’Alcaldia, atesa convocatòria per a la licitació obra ACCÈS A VALLFOGONA
PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI/ CONVOCATÒRIA DE CONCURS OBERT
SIMPLIFICAT/art. 159 i concordants de la LCSP,
Convocatòria aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 26/09/2018, i cursada en
format electrònic en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA de l'AOC i
Perfil del Contractant.
Atès projecte tècnic redactat als efectes pel tècnic municipals Sr. Josep Cases Roca,
amb un pressupost total d'execució de 50.779,07 €(IVA exclòs) i 10.663,60 € (IVA).
Atès el que als efectes es disposa en el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS, i memòria tècnica valorada, Corporatiu adoptat en sessió de data
26.09.2018,
Atès finançament de l'obra inclosa en la convocatòria de subvencions per a inversions
en camins públics locals, del Departament de Governació Ordre GAH/1342/2017, de 7
de juny. /exp. s/ref. 2018/306/Subvenció atorgada de 48.825,00 €.
Atesa proposta d’adjudicació redactada per la MESA DE CONTRACTACIÓ en la seva
sessió de data 26.09.2018, de tres propostes presentades.
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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 “ACCÈS A VALLFOGONA PEL CAMÍ
DEL CEMENTIRI/ ÍNDEX OBRES 2018/9, a l'empresa que ha obtingut més puntuació:
-2 -M. I J. GRUAS S.A., ref. reg. entrades 1479/2018, import ofertat: 50.014,38 € i
10.503,02 € (IVA); OFERTA MILLORES: 5.950,00 € , subjecta al Plec de Clàusules
Administratives i projecte tècnic corresponent.
2n. -PUBLICAR aquest acord en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA de l'AOC (art. 151.1 i 3 LCSP), i NOTIFICAR per mitjans electrònics a
l'empresa adjudicatària.
3r. -PUBLICAR anunci de formalització del contracte en PLATAFORMA DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA de l'AOC i Perfil del Contractant.
4t. -AUTORITZAR la despesa aprovada amb càrrec a la partida número 6093.1535 del
pressupost de l’exercici 2018.
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 del Departament de Governació Ordre
GAH/1342/2017, de 7 de juny.
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.
7è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2018 FENT APLICACIÓ
DE NOUS INGRESSOS/ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I APLICACIÓ DE
PART DEL SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2017.
PER L'ALCALDIA,
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) Ateses propostes d'obres i actuacions anteriors,
Atesa necessitat de dotació econòmica per al finançament de dites obres i/o actuacions,
Atesa liquidació del pressupost exercici 2017, amb SUPERÀVIT,
Atesa l'actual situació econòmico-financera d'aquest Ajuntament i deute 0,
Atès el que als efectes es disposa en la vigent legislació, als efectes d'utilització del
SUPERÀVIT, per a inversions financerament sostenibles,
ATÈS el que preveu, als efectes DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES
CORPORACIONS LOCALS per a inversions financerament sostenibles, el R.D. LLEI
1/2018 de 23 de març
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Atesa necessitat de procedir en l'ampliació i nova consignació de crèdits pressupostaris
a l'efecte de tancament exercici pressupostari 2018,
CAP I-PERSONAL:
Ampliació de crèdits als efectes d'aplicació de la regularització d'havers/ LLEI 6/2018
de Pressupostos Generals de l'Estat, i ACORD de requalificació llocs de treballs,
ambdós propostes aprovades per l'Ajuntament Ple en la seva sessió de data 26.09.2018;
així com contractació per urgència personal serveis.
Ampliació de crèdits PERSONAL LABORAL CONTRACTE TEMPORAL, per quan
l'Ajuntament ha estat inclòs en la convocatòria de subvencions PROGRAMA DE
CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES 2018-2019; 1 lloc de treballs assistenta
llar d'infants "LA MAINADA", curs escolar de la llar 2018-2019.
NECESSITAT DE FER ÚS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA, CAP.V, als efectes de
suplementar la partida 22699.920 INTEMNITZACIONS/ACOMIADAMENT
PERSONAL/MARTA JOVÉ PÈRES. (J.G.L. 1/08/2018).
Atesa previsió de recepció de subvencions, i atès el que es preveu als efectes respecte de
DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES CORPORACIONS LOCALS per a
inversions financerament sostenibles, el R.D. LLEI 1/2018 de 23 de març
Atesa realització de les actuacions en inversions, següents:
--CONDICIONAMENT DE CAMINS 2018
-ÀRIDS RECICLATS 2017-camins 2018
--PAVIMENTAT I ASFALT CARRERS/TRAM C/DE TÉRMENS, TRAM C/NORD I
TRAM ACCÈS H. NOU I LA CODOSA -DES DE CARRETERA/AL PONT CANAL.
Atesa necessitat de dotació econòmica per al finançament de dites obres i/o actuacions,
Atesa liquidació del pressupost exercici 2017, amb SUPERÀVIT,
Atesa l'actual situació econòmico-financera d'aquest Ajuntament i deute 0,
Atès el que als efectes es disposa en la vigent legislació, als efectes d'utilització del
SUPERÀVIT, per a inversions financerament sostenibles,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL,
Primer -PROCEDIR en la tramitació d'expedient de modificació de crèdits del
pressupost núm. 2/2018,
CAP. I, personal SUPLEMENT DE CRÈDIT en base al que ha estat exposat.
Cap II, manteniment de camins.
Cap V, fons de contingència.
Cap VI, inversions.
Segon -CONSIDERAR FINANCERAMENT SOSTENIBLES les actuacions que es
relacionen, atès que compleixen amb els punts següents del R.D. LLEI 1/2018 de 23 de
març: -reflex pressupostari en el programa 45, capítol VI INVERSIONS; -vida útil de
més de 5 any; -el seu manteniment no pressuposa un increment dels capítols I i II de
l'estat de despeses.
ACTUACIONS:
1) CAP. II -Atesa despesa partida 210.454-CONSERVACIÓ CAMINS 2018, FER
CONSTAR LA NATURALESA DE TREBALLS DE CONDICIONAMENT que
depassen de la consignació de la partida AMB CARÀCTER D'EXTRAORDINARIS
d'aquest exercici 2018, i APROBAR la despesa qualificant-la com INVERSIÓ DE
CARÀCTER SOSTENIBLE, en base al que als efectes preveu el RD 1/2018, de 23 de
març, destí del superàvit i inversions finançament sostenibles i disposició addicional 6ª
de la Llei orgànica 1/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera als
efectes de suplementació de crèdit mitjançant el superàvit'2017. Acord Ajuntament Ple
de data 26.09.2018.
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CAP VI -En base al que ha estat exposat, PREVISIÓ de consignació de la despesa
d'ADQUISICIÓ D'ÀRIDS RECICLATS 2018 a partida d'INVERSIONS 601.450,
inversió subvencionada per l'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
convocatòria 2017.
2) Atesa realització de l'obra PAVIMENTACIÓ I ASFALTAT detectat la necessitat de
procedir en el pavimentat de trams de carrers del municipi, tant en el nucli de
Vallfogona com en el nucli de l'Hostal Nou i la Codosa,
Que prioritzant l'estat de conservació, en els pitjors i que han provocat més queixes dels
veïns, i més necessaris per al normal trànsit i circulació viària, següents:
C/ Camí de Térmens, tram inicial,
C/ Nord, tram inicial-central,
C/Accés a l'Hostal Nou ila Codosa, tram des de C-148 a pont Canal de Balaguer.
PRESSUPOST TOTAL DE L'OBRA................................
84.362,59 €
SOL.LICITADA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ LLEIDA/PROGRAMA INV.
FINANCERAMENT SOSTENIBLES (subv. sol.licitada: 41.528,00 €).
Tercer -APROVAR l' expedient
núm. 2/2018 de
modificació de crèdits del
pressupost de 2018, mitjançant nous ingressos, transferència de crèdits i aplicació de
part del SUPERÀVIT liquidació 2017, segons el següent detall:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
-MAJORS INGRESSOS,
SUBV. SOC/PROGR.JUVENIL/LLAR INFANTS.....
6.000,00 €
SUBV. AGÈNCIA CAT. DE RESIDUS/ ÀRIDS2017/CAMINS 2018..... 15.000,00 €
-DEL SUPERÀVIT/LIQUIDACIÓ 2017
123.400,00 €
TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................
144.400,00 €
PRESSUPOST DE DESPESES:
CAP 1/PERSONAL/REGULARITZ. HAVERS I REQUALIF. LLOCS/
CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA I DURADA DETERMINADA
SERVEIS....
12.000,00 €
ASSIST.LLAR INFANTS /PROGR.PRACT.JUVENIL..........
6.000,00 €
CAP II i V
210. MANTENIMENTS 454/342 ............................................
27.000,00 €
500.929 FONS CONTINGÈNCIA............................................
-10.000,00€
22699.920 INDEMNITZACIONS..................
10.000,00 €
CAP VI INVERSIONS:
6191 ÀRIDS RECICLATS....................................
15.000,00 €
6191 PAVIMENTAT I ASFALTAT TRAMS CARRERS,
84.400,00 €
TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................
144.400,00 €
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
8è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes, 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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