ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 4/2019, DE DATA 15 DE MAIG DE 2019.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 15 DE MAIG DE 2019.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 15 de maig de 2019, 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, CRISTINA
RÚBIES ABAT de CiU i CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP.
NO ASSISTEIX EL REGIDOR SRS. ARNAU GALITÓ TRILLA, qui excusa la seva
assistència.
NO ASSISTEIXEN els regidors srs.: ANTONI PIÑOL CARULLA i IGNASI AMOR
BERGÉ, de ERC, que no excusen la seva assistència.
Per l'Alcaldia, previ a l'inici de l'Ordre del dia, fa constar la necessitat d'inclusió de nou
punt, respecte de l'aprovació de la LIQUIDACIÓ OBRA ROTONDA AL CAMÍ
CARRETERA DE MOLLERUSSA - ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX OBRES
2018/8. i que seria:
8è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2019 FENT APLICACIÓ DE
SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2018.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER UNANIMITAT ACORDA incloure el nou punt
proposat 8è de l'ordre del dia de la sessió d'avui.
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 3/04/2019 i 30/04/2019.
Passada còpia dels esborranys de les actes de les sessions de data anteriors a tots els
Srs. Regidors, son aprovades per unanimitat.
Es fa un comentari per part del Regidor Sr. C. Piqué del grup PP, en el que es recalca, la
necessitat de transcripció íntegra del que es diu en el Ple, als efectes d'evitar descuits,
sobrecàrregues de feina, interpretació i manipulació.
Per Secretaria es comenta una vegada més que la Llei estableix que consti en acta
opinions sintetitzades, sentit del vot..etc.
Una altra cosa és una PROPOSTA D'ACORD que es passa al Ple, que evidentment serà
íntegra en la seva totalitat.
Per l'Alcaldia es fa un comentari avalant el sistema que es segueix, i fent-se constar que
el punt de Precs i preguntes que aquest Ajuntament obre, a part dels Srs. Regidors, al
públic és voluntat de l'Ajuntament i no obligatori, per la qual cosa no consten en l'acta
els comentaris del públic.
2n.- INFORME MOROSITAT 1r. TRIMESTRE 2019.
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
2018, del tenor literal següent, en la seva part conceptual:
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""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'2018.
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 situació a 31/12/2018/ Pagaments realitzats trimestre: 402.210,50 €.
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 desembre de 2018/LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ 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
PRIMER trimestre 2019, promig en dies: 13,960 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 in
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
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4t.- CERTIFICACIÓ NÙM. 2 I ÚLTIMA; LIQUIDACIÓ OBRA ROTONDA AL
CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA - ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX
OBRES 2018/8. 9è- CERTIFICACIÓ NÙM. 1: OBRA ROTONDA AL CAMÍ
CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX OBRES
2018/8.
Per l’Alcaldia, atesa adjudicació sessió Ajuntament Ple de data 26/06/2018, obra
ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE
TANTULL, procediment obert simplificat /art. 159 i concordants de la LCSP,
convocatòria aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 9/05/2018, 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 arquitecte col·legiat Sr.
SANTIAGO ROCASPANA BARÓ,
Atès finançament de l'obra per part de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA CONVOCATÒRIA PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS LOCALS (PLA DE
REFORÇ MUNICIPAL) ANUALITATS 2017/2018, amb un pressupost d'execució per
contracta segons projecte tècnic de 91.890,00 €, i finançament -subvenció destinada en
la convocatòria per al municipi de Vallfogona: 85.111,69 €.
1r. -ADJUDICAR el contracte d’obra “CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA AL
CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX
OBRES 2018/8."a l'empresa de construcció VOLTES CONNECTA S.L.U., amb CIF B25583881 segons proposta presentada als efectes, ref. registre entrades 858/2018, per
import de 70.153,01 €, i IVA de 14.732,13 €, subjecta al Plec de Clàusules
Administratives i projecte tècnic corresponent.
VISTA CERTIFICACIÓ núm. 2/LIQUIDACIÓ, redactada pel tècnic director d'obra Sr.
JOSEP CASES ROCA, i que importa la quantitat de 26.534,16 € IVA inclòs, trobada
conforme i ajustada a l'obra realitzada així com millores realitzades, degudament
justificades/senyalització de més i treballs trasllat canonada reg.
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord:
1r.-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2/liquidació, OBRA: ROTONDA AL
CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX
OBRES 2018/8 executada segons el corresponent contracte i plec de condicions,
adjudicatària l'empresa de construcció VOLTES CONNECTA S.L.U., amb CIF B25583881
TOTAL CERTIFICACIÓ NÚM. 2: 26.534,16 € IVA inclòs
Despesa amb càrrec a la partida pressupostària oberta als efectes/2018/6191.450.
Despesa de més, sense perjudici d'aprovació del corresponent expedient de
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2019, fent aplicació de superàvit liquidació 2018,
segons el següent resum:
PRESSUPOST ADJUDICAT.......
PRESSUPOST EXECUTAT ......
PRESSUPOST en més liquidat, ................................

84.885,14 €
101.345,62 €
16.460,48 €

2n. FACULTAR A L'ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPSOTA D'ACORD.
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5è.- CERTIFICACIÓ NÚM 1 OBRA: RESTITUCIÓ-RESTAURACIÓ CREU DE
TERME I DE LA SEVA BASE, C/CARRETERA DE L'HOSTAL NOU I LA
CODOSA. ÍNDEX OBRES 2019/2.
Per l’Alcaldia, atesa adjudicació sessió Junta de Govern Local de data
6/038/2019,contracte obra menor: RESTITUCIÓ-RESTAURACIÓ CREU DE TERME
I DE LA SEVA BASE, C/ CARRETERA DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA.
ÍNDEX OBRES 2019/2. Adjudicatari empresa de construcció CONSTRUCCIONS
PERE VILLAR, amb CIF 78074242 Y.
VISTA CERTIFICACIÓ núm. 1, redactada pel tècnic director d'obra Sr. JOSEP
CASES ROCA, i que importa la quantitat de 12.675,88 € IVA inclòs, trobada conforme
i ajustada a l'obra realitzada així com millores proposades.
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord:
1r.-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1, OBRA: Fase A/RESTITUCIÓRESTAURACIÓ CREU DE TERME I DE LA SEVA BASE, C/ CARRETERA DE
L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. ÍNDEX OBRES 2019/2, executada segons la
proposta presentada, adjudicatària l'empresa de construcció CONSTRUCCIONS PERE
VILLAR, amb CIF 78074242 Y.
TOTAL CERTIFICACIÓ NÚM. 1: 12.675,88 € IVA inclòs.
Despesa amb càrrec a la partida pressupostària oberta als efectes/2019/6191.933.
2n. 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.
6è.- PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ESPAI DE SERVEIS QUE
INCLOURÀ EDIFICI (A) DESTINAT A CONSULTORI MÈDIC LOCAL I UN
ALTRE EDIFICI (B) DESTINAT A SALA DE VETLLA a ubicar C. Major, 87 i
89. DONANT COMPTE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA.
Per l'Alcaldia, en relació a PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ESPAI DE
SERVEIS, a ubicar al C/ Major 87-89,
Atès estudi avantprojecte tècnic i estudi econòmic,
ES DÓNA COMPTE del contingut de la SOL.LICITUD INSTADA a la DIPUTACIÓ
DE LLEIDA, línia subvencions directes.
CONSULTORI MÈDIC, pressupost:271.492,17€, sol·licitud de subvenció 257.917,56
€.
SALA DE VETLLA, pressupost: 84.883,08, sol·licitud de subvenció 80.638,92 €.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
7è.- FIXACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2020.
Per l’Alcaldia, en relació a la fixació de les festes locals per al proper exercici del 2020,
atesa sol·licitud de fixació de dates per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies,PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'APROVACIÓ DE
L'ACORD SEGÜENT.
A) FIXAR per a l’exercici 2020 les festes locals següents dels nuclis del municipi:
-Vallfogona de Balaguer:
Dies: dia 1 de juny (Pasqua Granada (setè dilluns següent a la Pasqua Florida) i
dimarts dia 29 de setembre - Festa Major.
-la Ràpita:
Dies: dia 1 de juny i dia 20 de juliol (dilluns) (Festa Major/Sta. Margarida).
-l’Hostal Nou i la Codosa: dia 1 de juny i dia 25 de juliol/Festa Major.
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B) COMUNICAR dit acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
de la Generalitat de Catalunya per al calendari laboral exercici de 2020.
C) COMUNICAR dit acord als centres d’ensenyament del municipi.
---Assenyalar els dies de Festa Major de Vallfogona, els següents:
FESTES MAJORS DE VALLFOGONA 2020, establir els dies:
-8, 9 i 10 de maig de 2019, FESTA MAJOR DE MAIG.
-26 dissabte nit, 27 i 29 (dimarts) de setembre de 2020, FESTA MAJOR DE SANT
MIQUEL.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPSOTA D'ACORD.
8è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2019 FENT APLICACIÓ
DE PART SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2018.
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 2018, 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
10/2019 de 29 de març, per al que es prorroga per al 2019 els destí del superàvit per a
inv. financerament sostenibles.
Atesa necessitat de procedir en nova consignació de crèdits pressupostaris a l'efecte de
finançament liquidació obra ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA, aprovada en el
Ple de data d'avui
Atesa liquidació del pressupost exercici 2018, 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.1/2019,
Cap VI, inversions.
Segon -CONSIDERAR FINANCERAMENT SOSTENIBLE l'actuació que es
relaciona, atès que compleix amb els punts següents del R.D. LLEI 1/2018 (prorrogat
R.D 10/2019) 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.
ACTUACIÓ:
CAP VI -En base al que ha estat exposat, NECESSITAT DE CONSIGNACIÓ de la
despesa LIQUIDACIÓ OBRA EXECUTADA ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA
ZONA TANTULL, consignació pressupostària 2018, a partida d'INVERSIONS 2019:
6191.450,
PRESSUPOST ADJUDICAT.......
84.885,14 €
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PRESSUPOST EXECUTAT ......
101.345,62 €
PRESSUPOST en més liquidat, ................................
16.460,48 €
Tercer -APROVAR l' expedient
núm. 1/2019 de
modificació de crèdits del
pressupost de 2019, mitjançant aplicació de part del SUPERÀVIT liquidació 2018,
segons el següent detall:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
-DEL SUPERÀVIT/LIQUIDACIÓ 2018
16.460,48 €
TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................
16.460,48 €
PRESSUPOST DE DESPESES:
CAP VI INVERSIONS:
6191 LIQUID. ROTONDA CAMÍ DE MOLLERUSSA ZONA TANTULL.............
16.460,48 €
TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................
16.460,48 €
--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.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
9è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el punt, per l'Alcaldia es dóna la paraula als Srs. Regidors.
Pel Sr. C. Piqué del grup PP, es manifesta unes opinions:
1r- Identitat de l'Ajuntament. S'ha de tenir identitat pròpia, em preocupa una mica el
caire que agafa. Respecte de l'Associació AMI, Associació de Municipis per la
Independència a la que està associada, presenta una proposta de referèndum d'1
d'Octubre i l'Ajuntament l'aprovi sense modificar ni una coma, transcrita literalment;
sabent el que va passar l'1 d'octubre no va ser una votació democràtica, es va votar com
es va votar, no hi ha acta del referèndum, per mi va ser una mentida.
Per l'Alcaldia es contesta que no dir que és una mentida, i el referèndum va ser una
realitat.
2n-En l'últim Ple es va aprovar, a petició de l'ANC posar nom a dependències
municipals, signa una persona sola, em preocupa, quan demanes els resultats de l'1
d'octubre no hi ha acta..., el considero antidemocràtic. Crec que per prendre la decisió es
requeriria un consens més ampli, de veïns; fa la proposta a l'Ajuntament.
Per l'Alcaldia es contesta reiterant-se, que es va entrar una sol·licitud, és l'Ajuntament
qui decideix si tirar-ho endavant o no i es passà al Ple, es va votà la proposta i cada un
va expressar el que creia convenient.
Per últim MANIFESTAR que ha estat una legislatura exemplar, i dóna les gràcies a
tots, proposant obrir el Ple als escolars perquè prenguin consciència del que és.
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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