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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   02/2015 
Caràcter:   ordinària 
Data:    26 de març de 2015 
Horari:   de les 21:30 a les 23:10 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 

Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 

M. del Pilar Chimenos Küstner Convergència i Unió (CiU) 

Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) .  

Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU) 

Jordi Ribalta Roig.  Convergència i Unió (CiU) 

Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU).  

Jordi Satorra Marín Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).  

Josep Ll. Balsells Balsells Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).  

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

Gemma Farré Griñó 
 

Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM) 

Francesc Macià i Fusté Independents per Borges (IBB-FIC)  

Laia Safont i Aliaga Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

 
Excusen la seva assistència: 

Imma Purroy i Aritzeta  Regidora no adscrita  

 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
 
 
Una vegada comprovada 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, s’inicia la sessió amb el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

2. Proposta d’aprovació d’expedient de cessió gratuïta d’un bé immoble 
patrimonial a la Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu 
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3. Proposta de declaració d’especial interès i utilitat municipal i bonificació 
de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres de l’obra 
promoguda per Termosolar Borges SL 

4. Proposta d’acord d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’epígraf 7. 
14 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de 
Documents Administratius 

5. Aprovació inicial de la modificació del pressupost núm. 1/2015 

6. Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 

7. Informe de l’equip de govern 

8. Precs i preguntes 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde 
sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no 
inclòs a l’ordre del dia: 
 
MOCIÓ PER DEMANAR UNA SOLUCIÓ AL MINISTERI DE FOMENT SOBRE 
L’ACTUAL CARRETERA N-240 ENTRE LES BORGES BLANQUES I LLEIDA 
 
El Sr. Jordi Satorra, exposa que primer ha sortit la nota de premsa i després 
s'ha notificat la moció. El Sr. Alcalde respon que ja es debatrà aquesta qüestió 
quan s’analitzi la moció. 
 
La declaració d’urgència s’aprova per majoria absoluta amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig. 
Vots en contra.- Regidora Sra. Laia Safont Aliaga 
Abstenció.-  Regidora Sra. Gemma Farré i Griñó i regidors Srs. Jordi Satorra 
Marín, Josep Ll. Balsells Balsells i Enric Farran Belart. 
 
Aquesta majoria és suficient d’acord amb l’article 47.2. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que s’inclou com a punt sisè 
abans dels punts relatius a els informes i precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen res a objectar a l’acta de 
la sessió ordinària de 29 de gener de 2015. Demana la paraula la Sra. Pili 
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Chimenos qui demana que a la segona línia del paràgraf 4art de la pàgina 22 
es suprimeixi la paraula "per". 
 
S'accepta l'esmena i s’aprova l'acta amb els vots a favor de tots els regidors 
presents, llevat la Sra. Gemma Farré qui s'absté en la votació ja que no va 
assistir a la sessió. 
 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN 
BÉ IMMOBLE PATRIMONIAL A LA PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA 
MARE DE DÉU 

 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 19 de març de 2015: 
 
“L’Ajuntament és propietari de l’immoble situat al núm. 22 del carrer Sant 
Jaume d’aquesta població, inscrit al Registre de la Propietat de les Borges 
Blanques, en el llibre 103, tom 631, foli 71, finca núm. 446 i també a l’inventari 
municipal de béns, on consta el seu caràcter patrimonial. 
 
La Parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció és una entitat sense afany de 
lucre, que ha sol·licitat la cessió gratuïta de l’immoble indicat, per destinar-lo 
durant cinc anys a la classificació i distribució de la roba recollida en els 
contenidors de roba usada “Roba Amiga” finalitat que es considera d’utilitat 
pública i, per tant, d’acord amb el compliment dels interessos d’aquest 
Ajuntament. 
 
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el que s’ha 
acreditat que l’immoble té naturalesa patrimonial, que no és inclòs en cap pla 
d’ordenació que el faci necessari a la corporació, que les finalitats previstes són 
d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i que no podrien ser 
assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi un 
dret real, a favor de la parròquia interessada. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació 
dins el termini corresponent. Així mateix, se n’ha donat compte al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 
 
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts a l’article 212 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i als articles 49 i 50 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al 
municipi.  
 
Per tot això, es proposa al Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, tal com exigeixen l’article 47.3.l) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 114.3.n) del Text 
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Refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- CEDIR amb caràcter gratuït a la Parròquia de l’Assumpció de la Mare 
de Déu (Càritas Parròquia de les Borges) el bé immoble municipal i de 
qualificació patrimonial situat al núm. 22 del carrer Sant Jaume d’aquesta 
població, inscrit al Registre de la Propietat de les Borges Blanques, en el llibre 
103, tom 631, foli 71, finca núm. 446 per a destinar-lo a la classificació i 
distribució de la roba recollida en els contenidors de roba usada “Roba Amiga”. 
 
Segon.-  FIXAR en un any el termini màxim per al compliment de les finalitats 
de la cessió, i en cinc anys el termini màxim de durada de la cessió durant el 
qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió. 
 
Tercer.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa 
d’estar afectat al mateix fi en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple 
dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’estendrà acta notarial de constatació 
de la no destinació, que serà notificada en forma legal perquè la reversió 
produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat en el bé. 
 
Quart.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents 
públics i privats necessaris per a fer efectius els anteriors acords. 
 
DEBAT: 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Francesc Mir qui fa una breu explicació de 
l’assumpte. 
 
La Sra. Pili Chimenos explica que hi ha diversos contenidors amb els que es 
recull molta roba, es classifica i es distribueix al municipi i n’hi ha que s’envia 
cap a Lleida. Posa de manifest que s’està fent una molt bona tasca, pel que 
demana el vot a favor de tots els regidors en l’aprovació d’aquest acord. 
 
El Sr. Jordi Satorra demana la paraula i posa de manifest que són coneixedors 
de la molt bona feina que s'hi fa ja que va ser durant el seu mandat, de mà de 
la regidora Carme Garcia, que es va determinar aquest espai. Demana que la 
“Càritas” aparegui a l'acord per donar més claredat al mateix ja que si bé la 
Parròquia hi intervé és Càritas qui duu a terme la gestió. També pregunta si 
s'està parlant de cessió d'ús però als papers hi posa cessió de l'immoble als 
efectes oportuns. Afegeix que cal que la parròquia tingui clar que haurà 
d'assumir les responsabilitats que puguin derivar dels danys a l'immoble 
 
El Sr. Alcalde explica que la cessió s’efectua a nom de la Parròquia perquè té 
personalitat jurídica, ja que Càritas de Les Borges com a tal no existeix. Dóna 
la paraula a la Secretària qui aclareix que la cessió gratuïta és la figura jurídica 
que preveu la normativa patrimonial. 
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La Sra. Laia Safont manifesta que creuen en la bona feina de Càritas pel que 
se’ls ha de cedir un espai però volen saber si la parròquia a canvi estaria 
disposada un local, ja que se'ls cedeix aquest. 
 
El Sr. Francesc Macià explica que la parròquia han arreglat una sala que han 
vingut a oferir a l'ajuntament. 
 
La Sra. Pili Chimenos afegeix que la parròquia ha adequat les seves sales per 
emmagatzemar els seus aliments del mateix banc d'aliments. 
 
La Sra. Laia Safont pregunta si l'ajuntament segueix algun ordre de prioritats 
per cedir espais, si hi ha alguna ordenança o alguna regulació al respecte, ja 
que si no hi existeix estaria bé que es plantegés la possibilitat de regular-ho. 
El Sr. Alcalde respon que de moment no n hi ha i cedeix la paraula a la Sra. 
Maria Fusté qui explica que les entitats ja van demanant espais concrets en 
moments puntuals com ara una sala del poliesportiu es cedeix, per exemple, 
per arxius o ara s’adequarà el local Visoren pels gegants. Es mira de repartir-ho 
en la mesura del possible però l'ajuntament no té tants espais per cedir i 
tampoc les entitats ho demanen massa. Demana a la Sra. Safont que si sap 
d'alguna entitat que ho necessiti que li digui i miraran de fer el possible per 
donar-li cabuda. 
 
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. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig, Gemma Farré i Griñó, 
Jordi Satorra Marín, Josep Ll. Balsells Balsells i Enric Farran Belart. 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.-  La regidora Sra. Laia Safont Aliaga 

 
 
3.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT 
MUNICIPAL I BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER TERMOSOLAR 
BORGES S. L. 
 

Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 19 de març de 2015: 
 
“Antecedents 
I. En data 9 de març de 2009 la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per l’obra 
“Instal·lació d’una planta solar termoelèctrica de 20MW” promoguda al polígon 
22 del municipi per l’empresa TERMOSOLAR BORGES S.L. resultant un 
import d’1.845.817,65 euros. 
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En data 27 de desembre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar la 
liquidació de l’ICIO corresponent al projecte de modificació de la planta solar 
termoelèctrica, consistent a integrar una unitat de biomassa com a font 
d’energia primària complementària al camp solar, resultant un import de 
150.000 euros. 
 
En data  27 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació 
de la regularització pel valor del final d’obra en concepte d’ICIO resultant un 
import d’1.037.187,97 euros. 
 
Per tant, la quota pendent per aquest impost ascendeix actualment a 
3.033.005,61 euros. 
 
L’empresa TERMOSOLAR BORGES, SL ha pagat per aquest concepte un total 
d’1.450.817,65 euros. 
 
II. En data 9 de juliol de 2014 TERMOSOLAR BORGES, S. L. va interposar 
recurs de reposició contra la liquidació per la regularització final que fou 
desestimat per acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2014. En el 
mateix escrit d’interposició de recurs, es va sol·licitar que es concedís una 
bonificació a aquesta liquidació definitiva de l’ICIO per concórrer les 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació 
que permetrien la seva declaració com obra d’especial interès o utilitat 
municipal. 
 
III. En data 30 de setembre de 2014 el Jutjat contenciós administratiu de Lleida 
va dictar la sentència núm. 366/2014 en la que s’estimava el recurs de 
reposició interposat per TERMOSOLAR BORGES, S. L. contra la resolució de 
tresoreria de 7 de maig de 2013 d’inadmissió del recurs de reposició interposat 
contra les providències de constrenyiment núm. 93/08 i 238/09 en relació a les 
liquidacions de l’ICIO per import de 545.000 euros.  
 
Aquesta sentència declara vàlid el Conveni signat en data 1 d’abril de 2009 
entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i TERMOSOLAR BORGES, S. L., 
en el que es reconeix a favor de TERMOSOLAR BORGES S. L. un ajut per 
import de 545.000 euros a condició de la creació d’un mínim de 20 llocs de 
treball al municipi per part d’aquesta. El pagament d’aquesta quantitat es 
preveia al conveni que es satisfaria mitjançant compensació en l’últim 
pagament de l’ICIO meritat i la taxa per expedició de llicències urbanístiques.  
 
La sentència considera que queda provat que TERMOSOLAR BORGES S. L. 
va acreditar la creació dels 31 llocs de treball al municipi, pel que es dóna el 
pressupòsit per a l’esmentada compensació. 
 
Fonaments de dret 
L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 
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“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta 
declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. (...)” 
 
L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent de 35 % el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per entitats de caràcter privat. 
  
L’empresa TERMOSOLAR BORGES S. L. ja va acreditar la creació de 31 llocs 
de treball, el que ha estat reconegut per la sentència núm. 366/2014 del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, en exercici de les facultats conferides pels 
esmentats preceptes, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar el projecte de construcció de la planta solar termoelèctrica al 
polígon 22, de les Borges Blanques promoguda per l’empresa TERMOSOLAR 
BORGES S. L. com obra d’especial interès i utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials i de foment de l’ocupació. 
 
Segon.- Reconèixer a TERMOSOLAR BORGES S.L. una bonificació del 35 % 
sobre el total dels tres milions, trenta-tres mil cinc euros i seixanta-un cèntims 
(3.033.005,61 €) de quota total meritada en concepte d’ICIO, essent l’import 
final bonificat d’un milió seixanta-un mil, cinc-cents cinquanta-un euros i 
noranta-set cèntims (1.061.551,97 €). 
 
Així, la quantitat pendent de pagar en concepte d’ICIO per part de 
TERMOSOLAR BORGES, S. L. serà de cinc-cents vint mil sis-cents trenta-sis 
euros (520.636,00 €) un cop descomptades les entregues a compte efectuades 
a dia d’avui per un import total d’un milió quatre-cents cinquanta mil, vuit-cents 
disset euros i seixanta-cinc cèntims (1.450.817,65 €) i l’import bonificat en 
aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a TERMOSOLAR BORGES S.L. en temps i 
forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes 
oportuns.” 
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DEBAT: 
El Sr. Alcalde explica que amb aquest acord es ve a esmenar una situació 
generada per la signatura per part de l'anterior alcalde d'un conveni del que no 
es va informar a la resta de regidors llavors a l'oposició, sense elevar-se al ple 
per a la seva ratificació. L'empresa va defensar la validesa del conveni via 
judicial i la sentència que posa fi al procés en va reconèixer la validesa tot i la 
seva forma incorrecta. La Comissió d’Urbanisme de Lleida va aprovar la 
liquidació definitiva de l'impost de l'obra quedant fixat així l’import definitiu; 
l'empresa travessa problemes actuals de viabilitat del projecte empresarial. 
Finalment el tema s'ha anat reconduint i s'ha cercat el marc jurídic aplicable 
amb les ordenances vigents. Per això avui s'eleva questa proposta per liquidar 
aquest projecte i aconseguir l'empresa compleixi amb les seves obligacions 
tributàries amb 'ajuntament. 
 
El Sr. Jordi Satorra demana la paraula i exposa que el Sr. Alcalde en la seva 
intervenció ha fet referències històriques i ha dit que en s'ometia informació 
quan no era així ja que el conveni s'aprovava a través de l'acta de la Junta de 
govern. Tot i que l'equip llavors a l’oposició mantenia que el conveni no era 
vàlid, la sentència n'ha reconegut la validesa i ha posat de manifest que 
l'empresa ha creat llocs de treball al municipi i la finalitat del conveni s'ha 
formalitzat i validat 
 
La Sra. Laia Safont demana la paraula i posa de manifest que acords com 
aquests són molt complicats d'entendre.  Exposa que els agradaria saber quins 
són els criteris que fa anar l'ajuntament per declarar i reconèixer aquestes 
circumstàncies i si l'ajuntament té previst fer un seguiment del manteniment 
dels llocs de treball creats. Pregunta si per petits empresaris es reconeix alguna 
bonificació ja que també contracten i aporten al municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon en primer lloc a la Sra. Safont dient que les ordenances 
fiscal preveuen unes línies de bonificació corresponents als impostos i taxes 
municipals. Pel que aquí respecta, la bonificació de l'ICIO s’aplica d’acord amb 
el que preveu actualment l’ordenança fiscal que la regula i que gradua les 
bonificacions atenent a si l'empresa és pública o privada o amb ànim de lucre, 
amb una percentatges prefixats. 
 
Pel que fa a la pregunta de si hi ha una seguretat que aquesta empresa 
mantindrà aquests treballadors o els faran fora, respon que existeix una 
seguretat a mig o llarg però es complicat que s'asseguri, com el que ha succeït 
amb les plantes de purins, desenllaç que ningú s'esperava. Afirma que 
l’empresa amb pou feines podrà acabar de pagar. Conclou dient que la 
sentència reconeix que els lloc de treball s'han consolidat 
 
El Sr. Francesc Mir afirma que els llocs de treball són consolidats, fixes, i en 
cas que es vulguin acomiadar s'haurà d'indemnitzar d’acord amb el que preveu 
la normativa laboral. 
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El Sr. Francesc Macià intervé i diu que aquestes bonificacions tenen un esperit 
d'ajuda econòmica, com un pla parcial que es desenvolupa al poble, a 
l'ajuntament li plouen uns diners sense fer res extraordinari. Considera que és 
de calaix, si arriba una empresa al municipi, se l’ha d’ajudar perquè es creïn 
llocs de treball, perquè si marxen aniran a altres municipis i deixaran allí els 
seus beneficis. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde i respon al Sr. Satorra dient que d’irregularitats 
n’hi ha hagut per dues bandes, no és el primer conveni que passa sense 
aprovació ni de junta ni ple. Les ordenances fiscal de l’època preveien que les 
bonificacions havien de passar pel Ple pel que és greu que com exregidor 
d'hisenda no ho recordi. Tampoc es va preveure als pressupostos el còmput 
d’aquesta bonificació reconeguda que s’hagués hagut d’incloure 
 
El Sr. Satorra respon que la sentència valida el conveni i que no es podia 
incorporar la bonificació al pressupost perquè encara no s'havia verificat el 
compliment de la condició de creació de llocs de treball, només quan així fos es 
podia preveure.  
 
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. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig,. 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Els regidors/es Srs./res. Gemma Farré i Griñó, Jordi Satorra 
Marín, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric Farran Belart i Laia Safont Aliaga 
 
 

4.- PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI 
DE L’EPÍGRAF 7. 14 DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 19 de març de 2015: 
 
“Antecedents  
En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la 
desestimació del recurs de reposició interposat per TERMOSOLAR BORGES, 
S.L. contra la liquidació de la taxa per llicència de primera ocupació aprovada 
per la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2014. 
 
En aquest mateix acord es va aprovar donar trasllat al Ple de la proposta de 
declaració de nul·litat de l’ordenança que regulava la taxa per la llicència de 
primera ocupació l’any 2013, un cop comprovat que la seva aprovació plenària 
en data 10 de novembre de 2006 es va efectuar sense estudi econòmic i 
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financer justificatiu dels costos del servei, pel que d’acord amb la reiterada 
jurisprudència del Tribunal Suprem aquesta manca determina la nul·litat de ple 
dret de les disposició reglamentàries que determinen la quantia de les taxes. 
 
En data 23 de desembre de 2013 es va aprovar la modificació de l’esmentada 
taxa, pel que la revisió d’ofici que avui es planteja es refereix únicament a 
l’epígraf 7.14 de l’Ordenança vigent des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de 
desembre de 2013. 
 
Consideracions jurídiques  
L'article 4.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local (LRBRL) i el mateix article 4.1.g) del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre , pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), atribueixen als municipis la 
potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
 
Els articles 53 de la LRBRLi 218 del ROF, determinen que sens perjudici de les 
previsions específiques contingudes en els articles 65, 67 i 110 de la LRBRL 
podran revisar els seus actes i acords en els termes i amb l'abast que , per 
l'Administració de l'Estat, s'estableix en la legislació de l'Estat reguladora del 
procediment administratiu comú. 
 
L'article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, estableix que 
les administracions públiques, en qualsevol moment, d’ofici i amb el dictamen 
favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat 
autònoma, si n'hi ha, poden declarar la nul·litat de les disposicions 
administratives en els supòsits que preveu l'article 62.2 que determina que són 
nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, 
les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin 
les matèries reservades a la llei, i les que estableixin la irretroactivitat de 
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals. 
 
S’ha emès informe de Secretaria en el què es preveu, antre altres, la següent 
consideració jurídica: 
 
“Tercera.- Anàlisi de la concurrència o no de la causa de nul·litat de ple 
dret 
L’article 24.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
disposa el següent: 
 
“2. En general, i d'acord amb el que preveu el paràgraf següent, l'import de les 
taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no podrà 
excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es 
tracti o, sinó, del valor de la prestació rebuda. 
Per a la determinació d'aquest import es prendran en consideració els costos 
directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de 
l'immobilitzat i, si s'escau, els necessaris per garantir el manteniment i un 
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desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització 
s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el 
satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat de 
què es tracti es calcula d'acord amb el pressupost i projecte aprovats per 
l'òrgan competent.” 
 
Per tant, es prohibeix que l'import de la taxa excedeixi "en conjunt" del cost real 
o previsible del servei o activitat de què es tracti i és amb el cost global del 
servei real o previst pressupostàriament amb el qual s'estableix l'equació i el 
que ha de venir compensat en el seu conjunt per l'estimació d'ingressos 
derivats de la taxa de obres en aquest cas, no requerint, en canvi, que la taxa 
exigida en cada cas s'adapti exactament al cost de tramitació del servei 
que en particular es presti al subjecte passiu (SSTS de 12 de desembre de 
1994 i 6 febrer 1995.) . Així també es desprèn de la STS 2150/2009 que diu "el 
criteri del cost del servei opera, doncs, com a límit de caràcter global, aplicable 
al conjunt de la recaptació obtenible per cada taxa en el seu conjunt, i no a 
cadascuna de les liquidacions practicades singularment a cada subjecte 
passiu". 
 
Cal per tant l’existència d’un estudi econòmic-financer de la taxa que fixi, per 
una banda el cost dels serveis i una estimació d'ingressos per aplicació de la 
taxa per llicència d'obra. I la conclusió que ha de donar l'estudi econòmic 
financer és que aquesta estimació d'ingressos no pot ser mai superior a l'import 
dels costos del servei; (el que no és fàcil, en el cas de les llicències d'obres, 
precisament).   
 
El tipus impositiu aplicable a la taxa per llicència de primera ocupació previst a 
l’epígraf 7.14 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius que el gravamen en el 3% de l’ICIO va entrar en 
vigor l’1 de gener de 2007, sense que a l’expedient es disposés del 
corresponent estudi econòmic financer en el que es fixessin despeses i 
ingressos per la prestació del servei i realització de l’activitat.  
 
La reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, com l’establerta per la 
sentència de 16 de maig de 2011 (recurs de cassació núm. 1395/2008) 
estableix que “l’exigència de la memòria econòmica és constant per aquesta 
Sala, com recordem a les sentències de 14 d’abril de 2001 (cassació 126/96, 
FJ 3er i 7 de febrer de 2009 (cassació 4290/05, FJ 3er) determinant la seva 
absència o insuficiència la nul·litat de ple dret de la taxa”.  
 
En conseqüència, d’acord amb la normativa i la jurisprudència referides, la 
manca de l’estudi econòmic i financer justificatiu dels costos determina la 
nul·litat de ple dret de l’epígraf 7.14 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius.” 
 
L'article 102 de la LRJ-PAC exigeix per a procedir a la revisió el previ dictamen 
favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat 
Autònoma, si n'hi ha. A aquests efectes, l'article 8.3.d) de la Llei 5/2005 
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reguladora de la Comissió Jurídica Assessora estableix que el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora serà preceptiu en els supòsits de revisió d’ofici de 
disposicions administratives.L'article 10.3 preveu que els ens locals han de 
cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui 
atribuïda la competència en matèria d’administració local.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb els antecedents i les consideracions 
jurídiques exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Iniciar l'expedient de revisió d'ofici de l’epígraf 7.14 de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 10 de novembre de 
2006, vigent des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 2013, per 
manca de l’estudi econòmic i financer justificatiu dels costos, que disposava el 
següent: 
 
“Epígraf quart. Documents relatius als serveis d’urbanisme 
.../... 
14. Per tramitació i obtenció de llicència tècnica de primera ocupació: 3% sobre 
l’ICIO.” 
  
Segon.- Suspendre l'execució dels actes i acords que s’hagin dictat en 
compliment de l’esmentat epígraf 7.14 des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de 
desembre de 2013 i que no siguin ferms, d’acord amb l'article 104 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia per sol·licitar a través del Conseller del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, el dictamen preceptiu de 
la Comissió Jurídica Assessora, junt amb tota la documentació corresponent a 
la qüestió plantejada i acordar suspendre el termini per dictar la resolució pel 
temps que transcorri entre la petició i la recepció de l'informe. 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Jordi Satorra demana la paraula i posa de manifest que s’ha produït 
l’efecte rebot davant les dinàmiques d'anar als jutjats per tot. Aquesta 
ordenança fiscal es va aprovar quan el Sr. alcalde era regidor d'hisenda. 
També explica que quan més endavant es va aprovar el topall màxim d’aquesta 
taxa, el seu grup municipal va proposar elevar-ne el sostre. Tot i que entenen el 
que es porta avui a votació, s'abstindran en la votació. 
 
La Sra. Laia Safont proposa que si s’anul·la l’ordenança es retorni als 
particulars els imports meritats 
 
El Sr. Alcalde explica que el problema rauen que les taxes han d'anar en 
relació al servei prestat, pel que no es pot justificar el cost del servei amb 
aquesta quantia,  per això es va posar aquest topall. Explica que l’any 2006 no 
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hi havia projectes d'aquestes característiques i gairebé no hi havia informes 
intervenció. 
 
El Sr. Satorra respon que l’informe d’Intervenció és preceptiu en tot cas. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària qui aclareix a la Sra. Safont 
que tal com es preveu en el segon punt de l’acord que s’està debatent, es 
suspèn l'execució dels actes i acords que s’hagin dictat en compliment de 
l’esmentat epígraf 7.14 des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 
2013 i que no siguin ferms. En tot cas, avui s’acorda l’inici de l’expedient i es 
faculta al Sr. Alcalde per a demanar el preceptiu dictamen a la Comissió 
Jurídica Assessora. 
 
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. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig,. 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Els regidors/es Srs./res. Gemma Farré i Griñó, Jordi Satorra 
Marín, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric Farran Belart i Laia Safont Aliaga 

 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL DE   L’EXPEDIENT NÚM. 1/2015 
DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica, 
celebrada el 19 de març de 2015: 
 
“ANTECEDENTS 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant  crèdit extraordinari com a 
conseqüència de majors i noves despeses que s’han previst realitzar per a 
aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, per a 
atendre les despeses següents pels quals no existeix crèdit consignat en el 
vigent Pressupost de la Corporació, considerant que es disposa dels mitjans de 
finançament que es preveuen a la legislació vigent: 
 

1.-Reposició d’infraestructures al Dipòsit Rodó, ateses les patologies 
estructurals a causa de les quals existeixen fuites d’aigua que poden 
afectar a la seva estabilitat, i amb la finalitat de poder executar aquesta 
obra menor en amb la major celeritat possible i poder solucionar dits 
problemes. 
2.- Adequació de parcel·la per destinar-la a aparcament de la zona 
esportiva (Camp de Fútbol i piscines municipals) atesa la necessitat de 
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descongestionar l'accés als recintes lúdic-esportius de la ciutat, donada 
la gran afluència de vehicles que suposa en temporada alta. Aquesta 
afluència de vehicles en una zona amb una estructura viària poc 
permeable provoca problemes de circulació que quedaran resolts amb la 
creació d'una zona d'aparcament a la banda sud del camp de futbol, 
deixant la vialitat actual com a accés per a veïns i per a emergències. 
3.- Adequació del Cal Gineret; atesa la impossibilitat de l’accés a les 
persones amb mobilitat reduïda al Museu d'Arqueologia de les Borges 
Blanques, ubicat a la segona planta de l'edifici consistorial, i la 
impossibilitat estructural d’instal·lar un ascensor en aquest Museu; és de 
necessitat l’adequació de l’edifici Cal Gineret per a la reubicació de 
l'esmentat Museu a dit edifici. 
4.- Adquisició d’una màquina de pintar senyalització viària; donat el gran 
volum de senyalització viària que cal realitzar i mantenir a la nostra 
ciutat; i per tal d'economitzar el procés de treball de la brigada reduint 
d'aquesta forma el nombre d'hores destinades a l'esmentada tasca. 

  
FONAMENTS DE DRET 
1. La normativa aplicable està recollida fonamentalment a l’article 177 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), i als articles 34 a 38 del Reial 
Decret 500/1990 que el desenvolupa. 
 
2.  Segons aquesta normativa quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no 
hi hagi crèdit o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de 
crèdit. El finançament es pot realitzar amb nous ingressos i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses 
del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei i excepcionalment, per aplicació de l’article 
177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. No es pot usar majors ingressos ni el 
romanent de tresoreria ja que segons la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) aquests han de destinar-se a 
amortització de crèdit. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost és 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 
de la LOEPSF pel que fa a l’estabilitat pressupostària. 
Per tot l’exposat, es proposta al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient modificació pressupostària de crèdit 
extraordinari número 1/2015 MP del pressupost vigent de la corporació finançat 
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mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses i nous ingressos, amb el 
següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 

1/ Crèdits extraordinaris: 
Partida Nom Consignació  
161 63200 Reposició d’infraestructura Dipòsit Rodó 50.979,12    
342 61900 Arranjament aparcament Camp de Fútbol 34.352,84    
334 22706 Redacció Projecte Adequació Edifici Cal Gineret 9.735,00    
334 62200 Adequació Edifici Cal Gineret 55.785,34    
153 62300 Adquisició Màquina de pintar vies públiques 7.049,46    
 TOTAL ALTES CRÈDITS 157.901,76    
 
Finançament que es proposa: 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 

Partida Nom 
Consignació 
inicial 

Proposta 
de baixa 

Consignació 
definitiva 

153 
21000 

Manteniment infraestructura 
vies públiques 50000 27.994,74    22.005,26    

133 
63400 

Adquisició vehicle per la Policia 
Local 25000 7.049,46    17.950,54    

  TOTAL   35.044,20      
2/ Nous ingressos: 

7611500 Diputació de Lleida - Dipòsit Rodó       50.979,12    
7611600 Diputació de Lleida -Aparcament Camp de Fútbol       25.000,00    
7611700 Diputació de Lleida -Edifici Cal Gineret       46.878,44    

 TOTAL    122.857,56    
 

Total finançament :                                    157.901,76 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord plenari. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
 
DEBAT: 
El Sr. Alcalde explica que aquesta modificació té la seva causa principal en la 
concessió d'aquests ajuts, la majoria procedents la Diputació de Lleida. Fa una 
breu explicació de les inversions que es volen dur a terme amb aquesta 
modificació. 
 
El Sr. Jordi Satorra lamenta la baixa en la partida de manteniment en 
infraestructures i pregunta si les resolucions de concessió de subvencions ja 
han arribat.  
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El Sr. alcalde respon que es tracta  majoritàriament de resolucions expresses 
procedents de la Presidència de la Diputació i que s’ha emprat la partida de 
manteniment en infraestructures ja no es va disposar totalment l’any 2014. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i és aprovada per 
unanimitat dels regidors assistents 
 

6.- PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ PER DEMANAR UNA SOLUCIÓ AL 
MINISTERI DE FOMENT SOBRE L’ACTUAL CARRETERA N-240 ENTRE 
LES BORGES BLANQUES I LLEIDA 
 
El Sr. Alcalde dóna lectura de la moció la inclusió de la qual ha estat aprovada 

per majoria absolut al començament de la sessió: 

 
“Els grups municipals de CIU, IBB i PSC representats a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, al Ple del 26 de març de 2015,  
 
EXPOSEN 
 
a) Actualment Lleida i Tarragona són les dues úniques capitals de província 
catalanes que no estan unides per una via d’alta capacitat. En aquests 
moments s’estan executant les obres de l’autovia A-27 entre Tarragona i 
Montblanc, però el tram entre Montblanc i Lleida no té prevista cap actuació. 
 
b) Aquest és, precisament, el tram que més sinistralitat registra i el més 
llarg que queda per desdoblar de l’eix de la N-240 entre Tarragona- Donostia.   
 
c) És creixent la necessitat de millora de la comunicació entre Tarragona i 
les comarques del sud de Lleida degut al dinamisme econòmic de les 
poblacions que travessa. A més del turisme, amb quasi dos milions de turistes 
de l’Estat que són atrets per la Costa Daurada i que hi accedeixen 
majoritàriament per aquest corredor viari, el port de Tarragona, amb 4,5 milions 
de tones anuals d’importació de cereals, genera un moviment de no menys de 
2.000 camions diaris, la ruta preferent dels quals és aquest eix de Tarragona 
(N-240 o C-14) a Lleida. 
 
És per tot això que, DEMANEN 
 
Primer.- Exigir al Ministerio de Fomento , sense més dilacions , una solució 
definitiva i consensuada amb el territori de  la N- 240, que  passa per la 
continuïtat  fins a Lleida de l’autovia A-27 que en breu arribarà a Montblanc. Es 
podria contemplar l’aprofitament de l’actual corredor de l’autopista AP-2 entre 
Montblanc i les Borges Blanques, però, en tot cas, cal afrontar, per les 
administracions competents ,  per les característiques geomètriques del traçat i 
la seva connectivitat a les poblacions limítrofs, el desdoblament de l’actual 
carretera N-240 entre les Borges Blanques i Lleida 
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Segon.- Que des del Departament de Territori i Sostenibilitat  la Generalitat de 
Catalunya  es facin  les gestions necessàries davant del Ministerio de Fomento, 
titular de la via, per tal de donar al problema la solució proposada mitjançant la 
redacció dels  projectes  tècnics necessaris i la seva priorització en la 
planificació del Govern Espanyol.  
 
Tercer.- Trametre aquesta moció al Ministerio de Fomento del Govern 
Espanyol, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i donar-la a conèixer als 
grups polítics del Parlament de Catalunya 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Alcalde explica breument als regidors assistents el contingut de la moció. 
 
El Sr. Satorra manifesta que el seu Grup Municipal lamenten aquesta manera 
de fer ja que s'han assabentat per la premsa del que després se'ls comunica 
per correu electrònic. Es proposa el desdoblament quan hi ha punts en els que 
és molt difícil pel que demanen que s'alliberi l'autopista pels camions, que són 
el principal risc i s’apressin per escurçar els terminis. 
 
La Sra. Laia Safont intervé i diu que no entenen què ha passat perquè es passa 
de defensar l'alliberament del peatge i ara es demana el desdoblament. 
Consideren que és una moció electoralista pel que presenten tres solucions 
alternatives: 
 
1. Esperar l’any 2021  que finalitzi la concessió de l’autopista i recuperar-la 
2. Rescatar  la concessió, el que no suposaria cap inversió i per tant cap 
despesa. 
3. Desviar els camions. 
 
El Sr. Francesc Macià intervé per dir que aquest tema fa molt temps que dura. 
Cal dur a terme una acció clara i contundent, com per exemple una acció 
ciutadana tallant la carretera, que posi clarament de manifest la preocupació 
per aquest greu problema, respecte al qual s’ha dit de tot, fins i tot, que és una 
proposta electoralista. 
 
El Sr. Alcalde exposa que és poc adequat parlar d'electoralisme en aquest 
tema pel que demana al Sr. Satorra que retiri l’afirmació ja que és una manca 
de respecte pels alcaldes que fa molt de temps que s'estan movent pel 
solventar-ho.  Matisa que potser els falta informació perquè el traçat de l'autovia 
no es paral·lel a la carretera, el 80% dels camions que vénen del port de 
Tarragona vénen a descarregar a la N240, pel que portar-los a l'autopista els 
incrementaria els costos. Per altra banda, fer anar a la gent de Borges  i 
Juneda a l’autopista per anar a Lleida és inviable. El que és inconcebible, és 
que per anar de Lleida a Donostia es disposi de la via desdoblada havent-hi 
menys transit, quan aquí és més necessari. 
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La Sra. Laia Safont pregunta si queda clar que l'actual equip de govern 
s'aposta pel desdoblament. 
 
El Sr. Alcalde respon que la prioritat per la que han d'anar tots junts és reduir la 
sinistralitat.  
 
El Sr. Francesc Macià afirma que mentre estan discutint potser ha mort gent a 
la carretera. La finalitat és solucionar el problema i tots els ajuntaments han 
d'estar d'acord. No importa el que digui exactament la moció, el que cal és 
trobar una solució immediata al problema.  
 
La Sra. Laia Safont proposa q si s’afegís a la moció també el rescat i 
alliberament del peatge i hi estarien d'acord. 
 
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. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig,. 
Vots en contra.- Els regidors/es Srs./res. Gemma Farré i Griñó, Jordi Satorra 
Marín, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric Farran Belart i Laia Safont Aliaga  
Abstencions.- Cap 

 
 
7.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple de la següent relació de Decrets dictats per l’Alcaldia 
des del número 01/2015 fins el número 36/2015: 
 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 1/2015 relatiu a la petició d’informe a la secretària de 
l’Ajuntament sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per prorrogar, per a 
l’any 2015 el pressupost municipal actualment en vigor  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 2/2015 relatiu a la petició d’informe a la interventora de 
l’Ajuntament per a prorrogar, per a l’any 2015 el pressupost municipal actualment en 
vigor   
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 3/2015 relatiu a la contractació de personal de neteja 
per substitució de la baixa per IT d’Immaculada Concepció Fusté    
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 4/2015 relatiu a la contractació de personal laboral 
de neteja per cobrir vacances  
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 5/2015 de contractació de personal laboral de 
monitors de lleure pel Centre Obert  
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 6/2015 de requeriment de documentació en 
expedient de sol·licitud d’ajornament/fraccionament de deute 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 7/2015 d‘elaboració del pressupost general 2015 de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 8/2015 de contractació Assistents de Fira per a la 
celebració de la 52ª Fira de l’Oli i Les Garrigues, a Les Borges Blanques 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 8 bis/2015 de convocatòria de Ple ordinari 
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- DECRET núm. 9/2015 relatiu a la declaració de caducitat d’expedient de declaració 
de ruïna i inici d’expedient d’ordre d’execució de l’immoble situat al carrer Hospital 
núm. 43 
- DECRET 10/15 de ratificació d’ordre d’execució i advertiment d’execució subsidiària 
- DECRET NÚM. 11/2015 de resolució expedient de disciplina urbanística GENERAL 
D’OLIS I DERIVATS, SL 
- DECRET NÚMERO 12/2015 d’exposició al públic de l’expedient de cessió gratuïta 
dels baixos de l’immoble situat al carrer Sant Jaume núm. 22  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 13/2015 d’incoació d'expedient de baixa d'ofici en el 
padró municipal d'habitants per inclusió indeguda  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 14/2015 d’incoació d'expedient de baixa d'ofici en el 
padró municipal d'habitants per inclusió indeguda 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 15/2015 d’al·legacions a un procediment d’esmena de 
discrepàncies davant la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida 
- DECRET NÚMERO 16/2015 de declaració de ruïna imminent de l’immoble situat al 
carrer Hospital núm. 10 i ordre d’enderroc 
- DECRET NÚMERO 17/2015 referent a targes d’aparcament per a persones amb 
disminució 
- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 18/2015 aprovació llistat provisional d’admesos i 
exclosos i nomenament membres del Tribunal qualificador 
- DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 19/2015 embargament de nòmina per deute 
- DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 20/2015 de contractació personal laboral  
- DECRET núm. 21/2015 relatiu a la contractació de personal laboral de neteja per 
cobrir baixa per IT 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 22/2015 referent a la contractació d’un peó per la neteja 
de les instal·lacions esportives 
- DECRET D'ALCALDIA NÚM. 23/15 d’incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró 
municipal d'habitants per inclusió indeguda 
- DECRET D'ALCALDIA NÚM. 24/2015 d’Adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament 
al GAL Associació Leader de Ponent  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 25/2015 de nomenament d’un funcionari interí per cobrir 
baixa per IT d’un agent de la Policia local 
- DECRET D'ALCALDIA NÚM. 26/15 d’incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró 
municipal d'habitants per inclusió indeguda 
- DECRET NÚMERO 27/2015 d’adopció de mesures de protecció urgents que no 
admeten demora en relació a l’immoble situat al carrer Hospital número 8 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 28/2015 d’aprovació del llistat definitiu d’aspirants 
admesos i exclosos i fixació de la data de celebració del concurs de mèrits 
- DECRET DE L'ALCALDIA núm. 29/2015 d’aprovació d’expedient de generació de 
crèdits per ingressos 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 30/2015 d’atorgament de poder per a plets 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 32/2015 d’incoació d’expedient de liquidació 
pressupostària 2014 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 33/2015 de Convocatòria de la Comissió Informativa 
d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 34/2015 de Proposta de nomenament de Marissa 
Sala per ocupar de forma interina el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 35/2015 d’embargament de nòmina per deute 
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 36/2015 d’embargament de nòmina per deute 
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8.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
La Sra. Pili Chimenos informa que del dia 10 al 26 d'abril s'estan muntant unes 
jornades de salut amb tallers i exposicions per tal que els habitants del municipi 
coneguin els recursos de què disposen i els emprin. Després de Setmana 
Santa es tindrà la informació 
 
El Sr. Francesc Macià informa que demà s’inaugurarà una exposició de 
quadres de la Sra. Teresa Gassió que va ser una dissenyadora del municipi, 
pel que convida a tots els assistents a l’acte. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Satorra demana la paraula per dir que s'han votat mocions per demanar i 
defensa el català i resulta que l'aigua que avui estan bevent està etiquetada el 
català, pel que formula com a prec que s’esmeni aquesta situació. 
 
El Sr. Francesc Mir respon que en plens celebrats en anteriors mandats es va 
retreure que també hi havia aigua en castellà 
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
L’alcalde                                                                        La  secretària 
 
 
 
Enric Mir i Pifarré                                                          Carme Vallés i Fort 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que: 
 

1. Aquesta acta ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques en sessió de data 10 de juny de 2015 

2.  S’estén en deu folis, del núm. 957669 E al 957678 E i en paper segellat 
per la Generalitat. 

 
 
 
 
Carme Vallés i Fort 
La secretària  
 
Les Borges Blanques, 11 de juny de 2015   


