ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 7/2019, DE DATA 27 DE JUNY DE 2019.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 27 DE JUNY DE 2019.

PER

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 22
hores del dia 27 de juny de 2019, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte els
Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde
XAVIER CASTELLANA BENSENY, assistit de mi la Secretària NA M.
ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió extraordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: Assisteixen els SRS. REGIDORS: GREGORI
ESTEBAN ÀNGEL de JUNTS PER VALLFOGONA, RAMON BORDA GUASCH
de JUNTS PER VALLFOGONA, CRISTINA RÚBIES ABAT de JUNTS PER
VALLFOGONA, GEMMA PERIES GIMENEZ de JUNTS PER VALLFOGONA,
JOSEP M. PONS TORRADES de JUNTS PER VALLFOGONA, JAUME SARRET
TORRADES d’INDEPENDENTS IVB-AM, M.DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ
d’INDEPENDENTS IVB-AM i VICENT TRILLA BUDRIA d’INDEPENDENTS
IVB-AM.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 14 de juny de 2019
de Constitució de la Corporació Municipal,
2n.- DONANT COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 25.06.2019 EN
MATÈRIA DE NOMENAMENTS I DELEGACIONS, DE COMPOSICIÓ
D'ÒRGANS COL.LEGIATS, PERIODICITAT SESSIONS I DELEGACIÓ
D’ATRIBUCIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.Seguidament, atès nou Consistori sorgit de les passades eleccions municipals del dia 26
de maig, i Acta de Constitució del nou Consistori de data 15 de juny de 2019,
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 Decrets de l’Alcaldia de data 25 de juny de l’actual, als efectes de nomenaments,
delegacions, composició òrgans col·legiats, periodicitat de sessions i altres que
constituiran i conformaran l'organigrama Corporatiu,
Es dóna compte del text del Decret, del tenor literal següent:
NOMENAMENTS:
-TINENTS D’ALCALDE:
1r. Tinent d’Alcalde, RAMON BORDA GUASCH
2n Tinent d’Alcalde, CRISTINA RÚBIES ABAT
els quals el substituiran per ordre en casos de vacant, malaltia i absència; art. 47 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (R.D
2568/86, de 28 de novembre).
-REGIDORIES:
NOMENAR LES REGIDORIES 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.
- URBANISME, HISENDA, ESPORTS I BENESTAR SOCIAL: XAVIER
CASTELLANA BENSENY.
- OBRES I SERVEIS: RAMON BORDA GUASCH.
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- CULTURA I FESTES, JOVENTUT i DIRECCIÓ DE VALLFOGONA RÀDIO:
CRISTINA RÚBIES ABAT.
-AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOSEP M. PONS
TORRADES.
- REGIDORIA DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA: GEMMA PERÍES GIMENEZ.
- REGIDORIA DE LA RÀPITA: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL.
CLAUERS en comptes de Bancs i Caixes: signatures conjuntes de XAVIER
CASTELLANA BENSENY i M. ANTONIETA PONS TORRADES, Interventora i
Tresorera.
-PERIODICITAT SESSIONS PLE.
Periodicitat de les sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple, sigui de cada dos mesos des
d’aquesta data, els dimecres a les 21 hores.
-CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Atès el que als efectes preveu la vigent legislació i en relació a la COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES, aquesta sigui integrada pels Srs. REGIDORS: RAMON
BORDA GUASCH, CRISTINA RÚBIERS ABAT, JOSEP M. PONS TORRADES I
JAUME SARRET TORRADES, amb Presidència d’aquesta Alcaldia, Secretària la de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
-CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
-INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ SOBRE COMPOSICIÓ MESA
DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE
BALAGUER,
Preceptes bàsics per al compliment de la legislació vigent/-LLEI 9/2017, de 8 de
novembre LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC,:
""1.- Composició: Podrà estar presidida per un membre de la Corporació o un
funcionari de la mateixa. Vocals: Secretari de la Corporació o funcionari amb
funció d'assessorament en qui delegi i /o Interventor o funcionari amb funcions de
control econòmico-pressupostari.
Altres que es designin per part de l'òrgan de contractació, membres electes,
tècnics i o altres. Els membres electes no podran suposar més d'un terç del total de
membres de la Mesa. Actuarà de Secretari un funcionari de la Corporació.
Mínim 3 membres.
Es podran constituir Mesas de Contractació de caràcter permanent.
2.- S'incorpora la regulació de les meses de contractació com a òrgans
d'assistència tècnica especialitzada dels òrgans de contractació, amb les
especialitats previstes per a l'Admtó. Local en la DA 2ª, i amb les funcions
següents:
-Qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs.
-Valoració de les proposicions dels licitadors.
-Proposició sobre qualificació""
-MESA DE CONTRACTACIÓ
Vist el que als efectes preveu la vigent legislació en matèria de contractació,
NOMENAR la MESA DE CONTRACTACIÓ, amb caràcter de permanent i integrada
pels Srs: RAMON BORDA GUASCH, JOSEP CASES ROCA –arquitecte tècnic, un
enginyer tècnic a determinar, i el Sr. JAUME PARRAMON GUILLAUMET, amb
Presidència d’aquesta Alcaldia, Secretària la de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
-NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS
Nomenar al Sr. XAVIER CASTELLANA BENSENY com a representant de
2

l’Ajuntament en els Consells Escolars: Col·legi Salvador Espriu, Consell Escolar llar
d’infants LA MAINADA, Consell Escolar del Col·legi la Ràpita i Consell Escolar de
d’Escola de Capacitació Agrària de la Generalitat de Catalunya, en el municipi.
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 Junta de Govern Local els Srs Regidors/res:
CRISTINA RÚBIES ABAT, GREGORI ESTEBAN, RAMÓN BORDA GUASCH,
GEMMA PERÍES GIMENEZ i JOSEP M. PONS TORRADES, amb Presidència
d’aquesta Alcaldia.
Podran assistir els demés regidors que ho desitgin, amb veu i sense vot. Es passarà
convocatòria a tots els Srs. Regidors de 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.
DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Delegar en la Junta de Govern Local, les competències i atribucions de l’Alcaldia que
son delegables, assenyalades en l’art. 21 de la LRBRL i art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim
local de Catalunya, amb les excepcions que determina l’art. 53.3 del mateix text legal.
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, web vallgona.net.
-TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN LOCAL.IMPULSAR LA GOVERNANÇA PÚBLICA LOCAL TRANSPARENT, posant els
mitjans materials, humans i telemàtics necessaris a través dels portals de creació pròpia i
convenis amb els gestionats per les diferents administracions, en compliment de la Llei
del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i en el seu defecte Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre; preservant-se els preceptes legals/Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades i Llei Orgànica de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals 3/2018, de 5 de
desembre.
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 ÉS DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.- PROPOSTA D'ACORD DE FIXACIÓ ASSIGNACIONS I DIETES ALS
REGIDORS I GRUPS POLÍTICS.
Per l’Alcaldia es proposa a la Corporació Municipal, la fixació d’assignacions i dietes,
sempre a justificar, per als membres de la Corporació, les quals compten amb
consignació pressupostària en el vigent pressupost.
-Fixació d’assignacions per assistència a sessions:
Sessions Ajuntament Ple, 35,00 € per regidor assistent a la sessió.
Sessions Junta de Govern Local, 25,00 € per regidor assistent a la sessió, sigui o no
membre de la Comissió.
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-Fixació d’assignacions per grup polític i regidor:
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ PER LA GESTIÓ DE LA
OBLIGATORIETAT DE LA PUBLICITAT ACTIVA DE LES SUBVENCIONS ALS
GRUPS POLÍTICS DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER
Preceptes bàsics per al compliment de la legislació vigent:
1.- La difusió als portals de transparència de l'Ajuntament, art. 15 de la LTAIPBG
en relació amb les dotacions econòmiques als grups polítics, atesa la seva
condició de subvencions als efectes de la legislació de transparència.
Aquest precepte es bé complint per part de l'Ajuntament de Vallfogona de B. des
de la seva vigència. web ajuntament.net /Portal de transparència.
2.- Respecte de les dotacions, import anual (cost global per a la Corporació)
desglossat l'import del tant fix per grup polític i del tant per cada membre que
s'aplica.
Informació de l'acord de Ple que els fixa.
Aquest precepte es bé complint per part de l'Ajuntament de Vallfogona de B. des
de la seva vigència: web ajuntament.net /Portal de transparència -Assignacions
càrrecs electes/Assignacions sessions i grups polítics.
3.- La informació relativa al seu control financer.
4.- La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris mitjançant
relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes. Atès que es
tracta d'assignacions finalistes que han de ser destinades a finançar el
funcionament del grup /art.50.8 TRLMRLC, aprovat per D.L. 2/2003, de 28
d'abril.
Per grup polític i any, 200,00 €. / Per regidor i any, 100,00 €./Ambdós quantitats es
faran efectives al compte corrent determinat per part de cada un dels grups polítics de
l'Ajuntament
-Especificació de dietes per als membres Corporatius: les dietes es fixen en la
quantitat de 65,00 €/dieta.
-OBRES I SERVEIS 4 dietes mensuals.
--AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ ECONÓMICA, 4 dietes
mensuals.
-CULTURA I FESTES, JOVENTUT i DIRECCIÓ DE VALLFOGONA RÀDIO, 4
dietes mensuals.
-REGIDORIA DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA, 4 dietes mensuals.
-REGIDORIA DE LA RÀPITA, 4 dietes mensuals.
-Especificació de fixació de dietes per a gestions oficials---------------------------------Gestions davant les Delegacions Territorials de la Generalitat i/o organismes similars,
80,00 €.
-Gestions oficials a les Conselleries, Direccions Generals o Juntes de la Generalitat i/o
organismes similars a Barcelona, 150,00 €.
Les anteriors tindran efecte des de data 28 de juny de 2019, amb càrrec a la partida/des
oberta/es en el vigent pressupost.
Que s’exposi el Present Acord, 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.
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
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4rt. -PROPOSTA D'ACORD DE FIXACIÓ DE DEDICACIÓ PARCIAL DE
CÀRREC ELECTE/ALCALDE I FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS.
Atès el que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local: fixació dels
criteris per a l’establiment d’uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els
membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius, en funció del
nombre d’habitants del municipi. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat hauran
de determinar anualment aquests límits màxims. En l’actualitat són vigents els topalls
màxims establerts pel Reial Decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en el qual es
van fixar els següents límits: Tram de població de 1.000 a 5.000: 42.452,24 €
Atesa CONVOCATÒRIA DE COMPENSACIÓ d'havers per part de la
GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció Gral. d'Administració Local, Requisits
bàsics, municipis fins a 2.000 habitants i quantia màxima a compensar: 17.505,72 €.
CONVOCATÒRIA
Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019 (Acord d'acudir a la
convocatòria: Junta de Govern 3.04.2019).
Per l'Alcaldia, als efectes d'una bona gestió i dedicació pel que respecta al
desenvolupament del seu càrrec,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:
1r .-FIXAR UNA DEDICACIÓ DE MITJA JORNADA LABORAL, matins, per al
càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER.
2n .-FIXAR D’HAVERS de: 1.458,81 €, mensuals (12 mensualitats).
3r .-DETERMINAR la compensació d'havers per part de la GENERALITAT DE
CATALUNYA, Direcció Gral. d'Administració Local, CONVOCATÒRIA Resolució
PRE/811/2019, de 15 de març, per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l'exercici 2019 (Acord d'acudir a la convocatòria: Junta de Govern 3.04.2019).
4rt .-DESPESA amb càrrec a la partida oberta als efectes en el vigent pressupost,
1000.912, sense perjudici de l'aprovació d'expedient de modificació de crèdits
mitjançant nous ingressos: compensació econòmica per part de la Generalitat de
Catalunya.
5è .-DONAR D'ALTA dita dedicació a la Seguretat Social, la qual serà a càrrec de
l'Ajuntament, amb càrrec a la partida oberta als efectes en el vigent pressupost
16000.920.
6è .-FIXAR DATA D'ALTA, en el dia 1 de juliol de 2019.
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
5è.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE
REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL
CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A
PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL. RATIFICACIÓ
ACORD AJUNTAMENT PLE DE DATA 26.09.2018.
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) estableix que
podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en
l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció
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del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de
20 de setembre).
Atès que Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER , d’acord amb les xifres de
població resultants de la última revisió del padró municipal, té una població de 1884
habitants i, l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat
definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos
que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de
consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de
1.561.00,00 €, està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat
local, i per tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de
control intern simplificat.
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos, l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes
autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el Ple, pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta
del president, el Ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu el
RD 424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb
l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40
del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de
la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els
termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017.
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
6è.- PROPOSTA DE FIXACIÓ D'ORGANIGRAMA GESTIÓ CONTRACTACIÓ
MENOR. RATIFICACIÓ ACORD AJUNTAMENT PLE DE DATA 26.09.2018.
En compliment del que als efectes preveu la vigent legislació. --Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017. Efectivitat 9/03/2018;
ESTABLIR EL SEGÜENT DIAGRAMA als efectes de contractació d'obres i serveis
per sota del màxim establert com a contractes menors:
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MÀXIMS DE CONTRACTES MENORS:
CONTRACTES D'OBRES: 40.000,00 €
CONTRACTES DE SERVEIS I SUMINISTRES : 15.000,00 €
A) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS
De 1 A 5.000,00 €- OBRES
DE 1 A 10.000,00 € SERVEIS I SUBMINISTRES
1.- INCORPORACIÓ FACTURA CONFORMADA i APROVADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
2.- NO SERÀ NECESSÀRIA PUBLICITAT/cas de no depassar,
acumulativament, els límits anteriors.
B) ----------------------DIAGRAMA DELS CONTRACTES MENORS
De 5.001,- a 39.999,- OBRES
DE 10.001,- A 14.999,- SERVEIS I SUBMINISTRES
1.- INFORME DE L’ORGAN CONTRACTANT SOBRE LA NECESSITAT DE
L’OBRA/SERVEI/SUBMINISTRE/Alcaldia.
2.- DECRET INICI CONTRACTACIO/ALCALDIA.
COMPROVACIÓ l'existència de consignació pressupostaria/ Alcaldia.
COMPROVACIÓ si s’ha alterat el preu/Alcaldia i/o serveis tècnics.
COMPROVACIÓ si durant l'exercici econòmic, si per cada contractista i/o
objecte s’han sobrepassat els límits :
OBRES: 40.000,00 €
SERVEIS I SUMINISTRES : 15.000,00 €
INVITACIO empreses ( a poder ser 3)/Alcaldia.
3.-CERTIFICAT d'existència de crèdit/ SECRETARIA /INTERVENCIÓ.
4.-ACORD D'AJUDICACIÓ/JUNTA DE GOVERN LOCAL.
5.-OPCIONAL contracte administratiu, i/o conformitat a l'acord
d'adjudicació/Alcaldia.
Facturació electrònica obligatòria a partir de 5.000,00 €.
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
7è.DEPARTAMENT
DE
PRESIDÈNCIA.
CONVOCATÒRIA
DE
SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL ANYS 2018-2019.
ATESA convocatòria de la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als
anys 2018 i 2019, Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig.
Beneficiaris: Municipis fins a 2.000 habitats a 31/12/2017. Màxim subvenció per
municipi 50.000,00 €, màxim 4 actuacions.
Termini de presentació de sol·licituds dia 16 de juliol de 2019.
Atès estudi de les necessitats més prioritàries i paràmetres de valoració establertes en les
bases de la convocatòria,
PER L’ALCALDIA ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:
-PRIMER APROVAR LES PROPOSTES D’INVERSIONS que es relacionen, i
SOL.LICITAR la seva inclusió en la convocatòria de ref. Ordre PRE/108/2019, de 27
de maig.
INVERSIONS:
1ª/ Punt b) de les Bases/ACTUACIONS D’INVERSIÓ PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE CARÀCTER MÍNIM I OBLIGATORI.
OBRA: ENLLUMENAT AL C/ DE TÉRMENS ENTRE PLAÇA BÀSCULA I CAL
REÑE.
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Pressupost memòria valorada: 20.422,31 €.
2ª/ Punt c) de les Bases/INVERSIONS MILLORA ACCESSOS PER A
REACTIVACIÓ ECONÒMICA.
OBRA: MILLORA ACCÈS A L’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL LÍNIA LLEIDALA POBLA.
Pressupost memòria valorada: 36.416,99 €.
3ª/ Punt d) de les Bases/ACTUACIONS D’INVERSIÓ PER A L’IMPULS DE
L’ACTIVITAT ECONÒMICA QUE GENERIN OCUPACIÓ/en aquest cas indirecta.
OBRA: AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT DEL LOCAL BAR MUNICIPAL DE LA
RÀPITA.
Pressupost memòria valorada: 18.290,42 €.
-SEGON –APROVAR LES MEMÒRIES VALORADES redactades pel tècnic Sr.
Josep Cases.
-TERCER –DESPESES amb càrrec a la partida d’inversions del vigent pressupost
6191, sense perjudici, si és el cas, d’aprovació del corresponent expedient de
modificació pressupostària fent ús de majors ingressos –subvencions.
-QUART -FACULTAR a l'Alcaldia per signar quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD.
8è.- PROPOSTA NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DEL
MUNICIPI.
Per l’Alcaldia, en relació a nomenament de Jutge de Pau Titular del municipi,
Atès que s’ha de procedir en la tramitació de proposta nomenament del càrrec, segons
escrit tramès per part del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,
per compliment del termini de quatre anys de nomenament actual,
Atès el que als efectes preveu el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i art.
101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
Exposada al públic la convocatòria,
S’han presentat dues sol·licituds:
-Sr. ANTONIO PIÑOL SORRIBES, escrit de ref. 762/2019, titular actual i interessat en
la continuació del càrrec.
-Sr. GERARD PERNA PARAS, ref. reg. entrades 803/2019.
Agraint l'interès per part dels dos veïns del municipi interessats,
Atès que per part del Sr. Piñol s'ha vingut exercint el càrrec molt satisfactòriament,
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l’adopció del següent acord:
ELEVAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, la
PROPOSTA de nomenament del càrrec de Jutge de Pau Titular d’aquest Municipi, en el
senyor ANTONIO PIÑOL SORRIBES, el currículum del qual es detalla en la
corresponent sol·licitud del càrrec i que es trametrà així mateix al Tribunal Superior als
efectes del seu examen i determinació d’incompatibilitats per a l’exercici de les seves
funcions.
NOTIFICAR EN TERMINI I FORMA el present acord.
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.
9è.- PRECS I PREGUNTES.
Per l’Alcaldia s’obre el punt de precs i preguntes, i es dóna la paraula als Srs,. Regidors.
-El Sr. JAUME SARRET, fa el comentari respecte del servei d’ebando, si es pot obrir a
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tothom, fins ara només per a serveis de l’Ajuntament i associacions; i tema
escombraries, gestió de la problemàtica que hi ha.
Pe l’Alcaldia es contesta que en Junta de Govern es parlarà del tema ebando però que se
és del parer que quedi obert a tothom, i tema escombraries, s’està fent gestions envers
els punts més problemàtics del servei de recollida.
-La Sra. M. Dolors Tribó demana que es passi el servei de neteja de carrers al nucli de
l’Hostal Nou, com a mínim cada quinze dies, ja que fa força temps que no es fa i és del
tot necessari.
Per l’Alcaldia es contesta que ara s’està mirant d’organitzar-ho, tasques i personal de
serveis.
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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