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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   1/2016 
Caràcter:   ordinària 
Data:    28 de gener de 2016 
Horari:   de les 21 a les 23:10 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
Enric Farran i Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i Serrano  Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 

Secretària: Sara Miñarro Gómez 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament constituït 
el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 98.c) 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 i s’inicia la sessió. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions: Ple Extraordinari de 25 de 

novembre de 2015 i Ple Ordinari de 26 de novembre de 2015 

 

2.- Aprovació de la concertació d’una operació de tresoreria per import de 200.000 € 

amb l’entitat Caixa Bank SA 

3.- Aprovació de la modificació de les condicions financeres de diversos préstecs 

4.- Aprovació inicial de l’aprovació del pressupost i de les seves bases d’execució per a 

l’exercici 2016 de l’ajuntament de les borges blanques. 
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5.-Aprovació inicial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de les 

Borges Blanques 

6.- Informe de la relació de decrets d’alcaldia 

7.- Informe de l’equip de govern 

8.- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament dels punts: 

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS: PLE 

EXTRAORDINARI DE 25/11/2015 I PLE ORDINARI DE 26/11/2015 

 

Primer.- El senyor Alcalde pregunta als regidors si tenen alguna cosa a objectar a  les actes dels 

dies 25 i 26 de novembre de 2015 l’esborrany de les quals han estat lliurada junt amb la 

convocatòria, la qual es aprovada per unanimitat. 

 

Segon.- Pel que fa a l’acta de la sessió de 26 de novembre de 2015, el Sr. Josep Ramon Farran 

manifesta que en l’apartat de debat de l’acord núm.12, en relació amb l’aprovació de la moció per 

ajuda als sahrauís, vol fer constar que ha de quedar palès en les intervencions  que les decisions 

del regidor han d’estar preses amb assemblea, degut al caràcter assembleari de la CUP, partit 

que trasllada i consensua les seves propostes i decisions finals al carrer  i amb la participació 

popular. Diu que el seu partit té com a pilar la  participació ciutadana i el seu règim assembleari.  

 
El Sr. Francesc Mir diu que la secretària faci les comprovacions pertinents en la cinta que va 

gravar la sessió i si és així que quedi reflectit en l’acta que en el proper ple s’aprovarà.  

 

 

2.- APROVACIÓ DE  LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER 

IMPORT DE 200.000 € AMB L’ENTITAT CAIXA BANK S.A. 

 

Expedient referent a la formalització d’una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de gener de 2016 s’inicia l’expedient per concertar una 
operació de tresoreria o préstec a curt termini. 

 

2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 

despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els 

pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a 

curt termini per un import màxim de 200.000 € i així renovar l’operació de tresoreria 

que venç el dia 21 de gener de 2016 actualment concertada amb Caixa Rural 

 

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de 

Caixa Bank SA, amb les condicions financeres següents:  

 

Crèdit màxim autoritzat.-200.000 
tipus d’interès i marge màxim .- euríbor trimestral + 0,48 
termini .- 12 mesos 
comissió d’obertura.- 0 
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Comissió de no disponibilitat.-0,10 € anual 
 

4. La interventora ha emès els corresponents informes relatius a la procedència, 

condicions i legalitat de l’operació que s’ha de concertar. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), per 

atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt 

termini.  

 

2. L’Ajuntament té prorrogat el pressupost. En aquest cas, d’acord amb l’article 50.a 

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), per poder concertar una nova 

operació de tresoreria s’han de reemborsar les operacions de tresoreria vigents, la qual 

cosa s’ha de justificar en el moment de subscriure la nova operació.   

 

3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova 

operació, és del 16,33% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en 

l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del TRLRHL, l’òrgan 

competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per 

majoria simple dels membres presents .   

 

Per tot això, la Comissió d’Hisenda DICTAMINA:  

 

1. Reemborsar les operacions de tresoreria en vigor, abans de formalitzar la que 
s’aprovi en aquest acord amb l’entitat CAIXA RURAL.  
 

2. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 

amb Caixa Bank SA, amb les condicions financeres següents:  

 

Crèdit màxim autoritzat.-200.000 
tipus d’interès i marge màxim .- euríbor trimestral + 0,48 
termini .- 12 mesos 
comissió d’obertura.- 0 
Comissió de no disponibilitat.-0,10 € anual 
 

3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en 

el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord 

amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments 

en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 

4. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de 

contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera  Caixa Bank SA 

 

DEBAT: 
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El Sr. Noguera estableix que les condicions financeres d’aquesta operació de 
tresoreria són correctes i acceptables. 
El Sr. Josep Ramon Farran confirma el mateix.  
 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 

 

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DE 

DIVERSOS PRÉSTECS 

 

L’ajuntament de les Borges Blanques, té concertat els següents préstecs bancaris amb 

l’entitat CAIXA VIVA (caixa rural de Castelldans), i que es detallen tot seguit: 

 

Pòlissa N. Import inicial 
concertat 

Import actual 
pendent 

Tipus interès 
inicial 

venciment 

2186882755 324.159 194.495,40 Euríbor 3 mesos 
+ 4,5 

31/03/2018 

2255912855 250.000 199.591,74 2,5 fix 30/10/2024 

2195501156 270.000 209.250 6,75 % fix 23/07/2023 

 

Actualment la situació creditícia envers la concessió de qualsevol tipus de préstec cap a 

les entitats locals ha millorat substancialment respecte anys anteriors i els tipus d’interès 

que s’ofereixen també suposen una disminució de pagament d’interessos motiu pel qual 

s’ha cregut adient aprofitar aquesta situació i procedir a renovar els tipus d’interès dels 

esmentats préstecs amb l’entitat financera. 

 

Plantejada la situació a l’entitat financera s’ha aconseguit una millora en la disminució 

dels tipus d’interès dels tres préstecs actualment vigents per això  

 

ES PROPOSA 

 

1.- Aprovar la modificació  del tipus d’interès dels préstecs vigents concertats amb Caixa 

viva (caixa rural de Castelldans) amb les condicions següents: 

 

 

Pòlissa N. Import 
inicial 
concertat 

Import 
actual 
pendent 

Tipus 
interès 
inicial 

venciment Nou tipus 
interès 

2186882755 324.159 194.495,40 Euríbor 3 
mesos + 4,5 

31/03/2018 1,75 fix 

2255912855 250.000 199.591,74 2,5 fix 30/10/2024 1,75 fix 

2195501156 270.000 209.250 6,75 % fix 23/07/2023 4,75 % fix 

 

2.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària per al 

compliment del present acord 
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3.-Notificar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers 

dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, 

de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 

 

DEBAT:  
El Sr. Noguera manifesta que les condicions financeres que es modifiquen 
s’estableixen a uns interessos correctes. 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que s’abstindrà.  
 
 
 
ACORD:  
 

El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s'aprova per majoria absoluta amb 
el següent resultat: 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano, Albert 
Valero i Folch 
 
Abstenció: Sr. Josep Ramon Farran i Belart. 
 

 

 

4.-APROVACIÓ INICIAL DE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LES SEVES 

BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES 

BORGES BLANQUES. 

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013 

La interventora de l’Ajuntament ha emès els informes que figuren  a l’expedient. 

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 

2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 

171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la llei orgànica 

2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

Per tant, Es proposa: 

 

1.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016, el qual, resumit 

per  capítols és el  següent:  
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2 Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 

durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

 

4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 5.727.077,20 € el qual és 

coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa d'acord amb 

el següent detall: 

 

  

Despesa no 

financera 

Capítol 1  1.993.528,00 

Capítol 2   2.418.880,00 

Capítol 3  34.000,00 

Capítol 4 541.790,00 

Capítol 5 0,00 

Capítol 6  706.585,00 

Capítol 7 18.000,00 

Despesa no financera 5.712.783,00 

    

  
  Regla despesa liquidació 2015 5.014.443,34 

Regla despesa pressupost 2016 5.000.149,14 

marge compliment regla de la despesa 14.294,20 

marge compliment estabilitat 677.219,66 

  import màxim que pot augmentar el 

sostre de la despesa, sempre que hi hagi 14.294,20 

AJUNTAMENT 
PRESSUPOST 

D'INGRESSOS 
AJUNTAMENT 

PRESSUPOST 

DE 

DESPESES 

Capítol 1 2.945.150,00 Capítol 1 1.993.528,00 

Capítol 2 100.000,00 Capítol 2 2.418.880,00 

Capítol 3 843.370,00 Capítol 3 34.000,00 

Capítol 4 1.620.690,00 Capítol 4 541.790,00 

Capítol 5 213.500,00 Capítol 5 0,00 

Capítol 6 0,00 Capítol 6 706.585,00 

Capítol 7 382.682,00 Capítol 7 18.000,00 

Capítol 8   Capítol 8   

Capítol 9 131.391,00 Capítol 9 524.000,00 

TOTAL 6.236.783,00 TOTAL 6.236.783,00 
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finançament 

  SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 5.727.077,20 

 

 
5.-L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 

produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 

vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 

de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 

Observacions: a les 21.20 hores s’incorpora a la sessió,  la regidora, la Sra. 

Núria Palau.  

 

DEBAT: 
El Sr. Lluís Guasch, arquitecte,  explica els projectes d’obres que es presenten 
com a possibles inversions en el pressupost, informant detalladament dels 
mateixos amb plànols incorporats. Es projecten a la pantalla de la sala els 
avantprojectes. 
   
La Sra. M. Montserrat Casals, en relació amb el projecte de l’Av. Francesc 
Macià, exposa que es podria estudiar la possibilitat de deixar un carril bici en un 
lateral de l’Avinguda. 
 
El Sr. Guasch exposa que es podria fer, però que això suposa  anul·lar 80 places 
d’aparcament. 
 
El Sr. Valero manifesta que es pot valorar aquesta possibilitat atenent que hi ha 
un altre lateral. Diu que també es milloraria la seguretat dels vianants. Recorda 
que és una via molt transitat per anar a les piscines. 
  
El Sr. Noguera diu que es podria integrar en el projecte i que fos  com un carrer 
més del municipi i es guanyaria amb seguretat. Es podria accedir a les piscines i 
als altres espais públics en bici. 
  
El Sr. Guasch manifesta que estudiarà aquesta proposta  
 
El Sr. Francesc Mir diu que aquest projecte ha estat estudiat i meditat 
acuradament. La possibilitat de fer un carril bici, que evidentment té els seus 
avantatges, suposa traure 80 places d’aparcament. Aquest fet suposa un greu 
problema per a l’estacionament de vehicles, que en aquests moments a les 
Borges ja és deficitari i per tant encara ho seria més. Exposa que aquest 
projecte, abans de la seva aprovació, s’informarà i mostrarà als veïns. 
L’Alcalde diu que en aquest punt s’està aprovant el pressupost on s’incorpora 
com a inversió aquesta proposta de projecte. Diu que el projecte encara no s’ha 
redactat del tot i es poden fer les modificacions tècniques que es creguin 
convenients. 
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El Sr. Enric Farran diu que les seves opinions són constructives amb voluntat de 
sumar  i que han plantejat una proposta a valorar atenent que ens trobem davant 
una zona esportiva. Així mateix, manifesta que troba correcte el projecte 
d’arranjament  del vial de la zona de l’antic cementiri.  
 
L’Alcalde manifesta que també ho entén com una proposta constructiva i ho 
agraeix. Diu que els projectes que s’han presentat són les propostes que es 
volen fer al llarg de l’any 2016. Els projectes no han estat acabats de redactar, ja 
que són unes propostes inicials. 
 
L’Alcalde dóna les gràcies al Sr. Lluís Guasch que abandona la sala. 
 
L’Alcalde explica les altres partides del pressupost i manifesta que en aquests 
moments les finances locals estan condicionades al compliment del principi 
d’estabilitat i la regla de la despesa que s’estableix com un sostre que limita molt 
la despesa pública. Una de les finalitats de l’equip de govern és la de reduir 
endeutament. Informa que  s’ha intentat no retallar amb els serveis públics 
essencials i socials que presta l’ajuntament.  
 
El Sr. Francesc Mir comenta altres inversions que no ha explicat l’arquitecte però 
que l’equip de govern aquest any vol tirar endavant ja que considera que són 
necessàries. Entre aquestes es troba l’arranjament de 4 voreres que estan 
malmeses i la remodelació del pas de vehicles de la plaça. Per aquesta obra es 
parlarà amb els veïns per estudiar quina és la millor manera de garantir la 
seguretat dels vianants i la circulació viària. També informa que s’arranjaran els 
vestidors del camp de futbol, i la pavimentació del terra. Aquesta obra està 
subvencionada per la Diputació de Lleida. Informa que es reformarà l’enllumenat 
del barri de la Serreta, i que també es finançarà en una part amb una subvenció 
del PAES, de la Diputació de Lleida per al Pacte d’Alcaldes. Diu que aquesta 
zona disposa d’un enllumenat molt antic i que cal reformar.  
 
Explica que es vol duu a terme l’obra d’ampliació i pavimentació del camí vell del 
cementiri i s’ha previst que es demanarà una subvenció del LEADER. Informa 
que avui ha sortit la convocatòria i dins de la línia d’actuacions ens podem acollir. 
En cas de no poder acollir-nos es podria demanar dins del pla de barris, que 
sembla que poc a poc es va desencallant, encara que molt lentament. Informa 
que aquesta obra es farà en funció de les subvencions que rebem, per tant 
aquesta actuació està supeditada a les línies de subvencions que ens puguem 
acollir.  
 
El Sr. Valero respecte a la subvenció del LEADER que s’ha previst en el 
pressupost per finançar les obres d’ampliació i pavimentació del cementiri veu 
inviable la seva concessió. Manifesta que s’ha reduït molt el pressupost assignat 
per aquest any a aquesta línia de subvencions, alhora que s’ha reduït el 
pressupost,  s’ha ampliat l’àmbit territorial i hi ha més municipis a repartir. 
Informa que és molt difícil, ja que primer tenen dret els privats a acollir-ser 
aquestes subvencions del LEADER, és a dir els particulars. 
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El Sr. Francesc Mir diu que han parlat amb els tècnics del Consell i els han 
informat que hi ha una línia de subvencions per als ajuntaments i aquest tipus 
d’obra entraria dins de les actuacions subvencionables. Exposa que són 
coneixedors que hi ha menys partida global i de les seves dificultats, però 
consideren que es pot intentar.  
 
El Sr. Valero posa en dubte que aquesta actuació pugui ser subvencionada.  
Considera que caldria tenir en compte la seva dificultat per a la seva inclusió. 
 
El Sr. Francesc Mir diu que ho han preguntat i els han informat que podria ser 
una actuació subvencionable.  
 
L’Alcalde diu que és una proposta que s’ha inclòs en el pressupost però amb la 
idea de fer una previsió per manifestar la voluntat de tenir el projecte per fer 
aquesta actuació i tirar-lo endavant quant es disposi de finançament. Diu que 
poder sortirà una línia de subvencions del FEDER i que si ja tenim el projecte pot 
ser ens puguem acollir.  
 
El Sr. Noguera diu que en la relació de decrets que s’han lliurat a l’Alcaldia hi ha 
el Decret 180/2015, que fa referència a la reincorporació d’unes partides que 
entén que faran augmentar la despesa del pressupost de l’any 2015. Aquest 
import no serà el mateix que el que consta  en el pressupost com previst 
d’executar i per tant serà més. 
 
La Cèlia explica el Decret i manifesta que quan es liquidi i es faci el tancament 
del pressupost de l’any 2015 aquesta previsió de despesa serà superior a la que 
s’ha assenyalat en la columna del  pressupost de l’any 2016. Diu que en aquest 
s’han establert previsions i que falta realitzar el tancament. 
 
El Sr. Noguera entén que s’han d’augmentar 200.000 € de despesa.  
 
La Celia li respon afirmativament. 
 
El Sr. Noguera diu que el tancament serà d’uns 6 milions d’euros i no la quantitat 
que ha sortit publicada com a notícia al diari. Diu que a la premsa s’han publicat i 
s’ha informat de uns números inexactes segons sembla poder comprovar amb 
les dades facilitades, tant en aquest document de pressupost com en els decrets 
de reincorporació de crèdit adjuntats.   
 
L’Alcalde diu que s’ha fet una previsió. 
 
El Sr. Noguera demana uns aclariments sobre com s’han desglossat unes 
partides.    
 
L’Alcalde diu que ho miraran. 
 
El Sr. Noguera pregunta en relació amb l’import fixat en la partida de l’Espai 
Macià. Segons es pot comprovar sembla que hi ha una reducció de 6.000 € i que 
cal tenir en compte que cal ajudar i reforçar aquest espai per garantir la seva 
utilitat i el seu servei. Diu que cal reforçar-lo.  
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L’Alcalde respon que poder està inclosa la despesa en una altra partida, ja que 
s’ha fet una separació  de totes les partides en funció del tipus de despesa i  
segurament el global és el mateix que en anys anteriors.  
 
La Sra. Maria Fusté manifesta que la voluntat de l’equip de govern és fer força 
campanyes de promoció perquè des de la regidora de cultura es facin activitats i 
revitalitzar aquest espai. Informa que és deficitari, i s’ha intentat fer falques 
publicitàries i s’han enviat tríptics a les escoles. Diu que estan oberts a estudiar  
tota mena de propostes i possibilitats per tal d’aconseguir més difusió d’aquest 
espai. 
 
L’Alcalde diu que si tenim en compte les partides de neteja i altres el cost que 
s’ha previst segurament en conjunt és el mateix que l’any passat. 
 
El Sr. Noguera diu que atenent el volum de feina de la regidora i davant el 
conjunt d’obligacions que té,  la seva tasca en l’Espai es pot veure minvada. 
S’ofereixen a promocionar aquest espai i aconseguir més activitats. 
 
La Sra. Maria Fusté demana que no es posi en dubte la seva dedicació i 
capacitat. 
 
El Sr. Noguera manifesta que la seva intenció era oferir suport i col·laboració en 
la promoció de l’Espai Macià.  
 
L’Alcalde diu que agraeix la seva col·laboració i oferiment. 
 
El Sr. Francesc Mir manifesta la vàlua personal i dedicació de la regidora Sra. 
Maria Fusté. 
 
El Sr. Noguera manifesta que el cost de la recaptació de la Diputació de Lleida  
és molt elevat i pregunta quin tant per cent es cobra per aquest servei de 
recaptació. 
 
La interventora manifesta que en aquests moments desconeix quin és el tant per 
cent, però en executiva correspon a un 20%.   
 
L’Alcalde diu que en l’apartat de previsió falta tenir en compte que ens arribarà la 
liquidació.  
 
El Sr. Noguera també pregunta per al diferència entre els ingressos i les 
despeses de la recollida de la brossa. Sembla que hi ha previst més ingressos 
que despeses. 
 
L’Alcalde manifesta que pot ser hi ha despeses que estan incloses en alguna 
altra partida. 
El Sr. Noguera exposa que es podria incloure com a inversió  l’entrada de Lleida 
per tal de procedir a la seva adequació, ja que és l’entrada al nostre municipi. 
 



11 
 

El Sr. Francesc Mir diu que comparteix aquesta proposta, s’està estudiant però 
s’ha de demanar permís al canal i estudiar com s’actua amb els arbres per veure 
com quedarà aquesta zona. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que el que ell volia dir en bona part ja s’ha 
manifestat. Diu que cal aconseguir pressupostos més participatius. És important 
que les inversions se consensuïn abans amb els veïns i que és un bon moment 
per obrir i informar als veïns dels projectes presentats.  
 
El Sr. Francesc Mir recorda que ja han dit en l’exposició del projecte que 
informaran als veïns. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que no només s’ha d’informar als veïns, sinó s’ha 
d’assegurar la participació ciutadana. Diu que en aquest projecte de l’Avda. 
Francesc Macià s’ha de garantir la seguretat dels vianants. Aquest aspecte és 
molt important i fins i tot si suposa reduir les places d’aparcament, amb l’objectiu 
de fer un via més transitable per als ciutadans.  
 
L’alcalde diu que respecten les opinions i que es reuniran amb els veïns.  
Manifesta que es presenta una proposta de projecte inicial que cal adaptar a les 
qüestions tècniques. 
 
El Sr. Josep Maria Farran diu que cal tenir en compte les necessitats de la 
població.   
 
L’Alcalde diu que els pressupostos es publicaran a la pàgina web. 
  
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s'aprova per majoria absoluta amb 
el següent resultat: 
 

Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández,  
Vots en contra.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
 

 

 

5.-APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES . 

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat junt amb el pressupost la plantilla i relació de 

llocs de treball  per a l’exercici 2016 

 

La interventora de l’Ajuntament ha emès els informes que figuren  a l’expedient. 
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 

2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 

 

La tramitació i aprovació de la plantilla i relació de llocs de treballs és la mateixa que per 

l’aprovació del pressupost  

 

es proposa: 

 

1.  L’aprovació inicial de  la plantilla de personal i relació de llocs de treball, 

que s’ha adjuntat a la convocatòria 

2.Exposar –ho al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 

i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de vint  dies hàbils, durant el qual 

els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

 

3. L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra 

durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 

quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
ACORD: 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 

 

 

6.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 

 

Relació de Decrets: 

 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 174 
Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 175/2015 
Assumpte: convocatòria Ple ordinari 
DECRET D’ALCALDIA núm. 176 /2015 
Assumpte: autorització d’accés a informació sol•licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran i Belart, regidor de la CUP 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 177/2015 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 178/2015 
Assumpte: Incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants 
per inclusió indeguda 
DECRET D’ALCALDIA núm. 179/2015 
Assumpte: contractació de personal laboral de neteja per cobrir baixa per IT de 
Mireia Hernàndez Duran 
DECRET núm. 180/2015 
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Decret de l’alcaldia d’aprovació de l’expedient de modificació del pressupost 
numero 5/2015 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 181/2015 
DECRET relatiu a la contractació de personal laboral temporal per acumulació de 
tasques al departament de comptabilitat 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 182/2015 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 183/2015 
Assumpte: embargament de nòmina per deute 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 184/2015 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 185/2015 
decret de l’alcaldia d’aprovació de l’expedient de modificació del pressupost 
numero 6/2015 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 186/2015 
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de dur a 
terme tasques de neteja del pavelló Francesc Macià el dia 1 de gener de 2016 
 
 

7.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 

 

La Sra. Ariadna Salla informa de les activitats properes següents: 

1.- Informa  dels actes per a la celebració del carnaval 

2.- El dia 27 de febrer s’inicia un cicle de monòlegs que es faran a la 

sala Grums. 

3.- Agreix la col.laboració rebuda amb motiu de la cavalcada de reis. 

Convida a tots a assistir i participar de totes les activitats que se 

celebrin. 

 

L’Alcalde informa que les obres de la Plaça i C. Abadia ja estan 

acabats i falta el mobiliari. Manifesta que aquest espai públic ha 

quedat molt ordenat i arranjat. 

 

També informa que s’està fent la segona fase de la plaça Ramon 

Arqués, i que amb un sobrant d’obra s’està executant cap al davant 

de la perruqueria i l’enllaç del C. Joan Maragall. Es deixarà una 

placeta i se soterraran els contenidors, deixant aquesta zona 

endreçada. 

 

   

8.- PRECS I PREGUNTES 
El Sr. Enric Farran fa un prec a la Sra. Ariadna amb motiu de la celebració del 

carnaval, demanant que tinguin en compte als efectes d’organitzar la rua que el 

dia 12 de febrer, el divendres és un dia de lliure disposició per als col·legis.   
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La Sra. Ariadna li agreix el comentari i ho mirarà. 

 

El Sr. Enric Farran considera que podríem aprofitar el moment actual i penjar 

l’estelada. 

 

L’Alcalde diu que pren nota del prec. 

 
El Sr. Francesc Mir fa una llança  favor de la Sra. Maria Fusté, ja que considera 
que fa molt bona feina, i recorda que els regidors són jutjats pel poble mitjançant 
la votació. Considera que les paraules del Sr. Noguera no  són apropiades i que 
cal emetre una rectificació. Manifesta que la tasca de la Sra. Regidora és 
encomiable amb molt treball i dedicació .  
 

 

El Sr. Noguera manifesta que en cap moment ha volgut molestar u ofendre a la 

Sra. Maria. Diu que el seu comentari era un oferiment de suport i ajut per poder 

buscar alternatives i dinamitzar l’Espai Macià.  

 

L’Alcalde li agreix i deixa recollit el seu prec. 

 

El Sr. Josep R. Farran diu que en la seva intervenció respecte a la moció dels 

sahrauís del passat ple, pregunta si s’ha previst destinar un import a cooperació, 

com establia aquesta moció. Manifesta que la seva funció com a regidor entre 

d’altres inclou la de fiscalitzar i controlar l’acció de govern.  

 

L’Alcalde diu que aquesta moció no es va aprovar. 

 

La Sra. Vallés manifesta que hi ha una partida prevista en el pressupost  de 500 

€ per a la cooperació al desenvolupament. 

 

El Sr. Valero pregunta en relació amb la celebració d’una reunió amb el 

Departament de Carreteres i d’Interior pel tema de l’autopista.  Diu que es va dir 

que quan es celebrés aquesta reunió s’informaria de les decisions acordades. 

 

L’Alcalde diu que es va fer aquesta reunió i es va demanar que es tinguessin en 

compte tots els elements, i es va acordar que estudiarien i treballarien sobre 

aquest tema.   

 

El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
 
LA SECRETARIA       L’ALCALDE 


