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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   3/2016 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    25 d’abril de 2016 
Horari:   de les 19 a les 19.30 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. 
factures, respecte les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el Registre i no se n’ha tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement de l’obligació.  
 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 

31/03/2016 
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2. APROVACIÓ DE  LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 

TRESORERIA PER IMPORT DE 250.000 € AMB L’ENTITAT BANC 

SABADELL SA. 

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT 

AL PRIMER TRIMESTRE 2016 

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 

A PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2016. 

5. MODIFICACIÓ 2/2016 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 

PLANTILLA 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLAMNQUES 

6. RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

PLANTILLA I  LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016 

7. ELECCIÓ DEL JUTJGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31/03/2016 

El senyor Alcalde pregunta als regidors si tenen alguna cosa a objectar a l’acta a 

del dia 31 de març de 2016, l’esborrany de la qual ha estat lliurada juntament 

amb la convocatòria. L’acta queda aprovada per unanimitat. 

 

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

TRESORERIA PER IMPORT DE 250.000 € AMB L’ENTITAT BANC 

SABADELL SA. 

 

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

ANTECEDENTS 
 

1. Per Providència d’Alcaldia de data 15 de març 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 250.000 € i així 

renovar l’operació de tresoreria que venç el dia 30 d’abril  de 2016 actualment 

concertada amb Caixa Bank, SA 

 

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

la de Banc Sabadell SA, amb les condicions financeres següents:  
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Crèdit màxim autoritzat.-250.000 
tipus d’interès i marge màxim .- euríbor 3M + 40 punts bàsics  
termini .- 12 mesos 
comissió d’obertura.- 0,00€ 
comissió d’estudi.- 0,00€ 
Comissió de no disponibilitat.-0,00 € 
comissió amortització anticipada.- 0,00€ 
interès d’excedit: Tipus ordinari vigent increment en 2 punts 
 

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’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 BANK, SA.  
 

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

termini, amb Banc Sabadell SA, amb les condicions financeres 

següents:  

 

Crèdit màxim autoritzat.-250.000 
tipus d’interès i marge màxim .- euríbor 3M + 40 punts bàsics  
termini .- 12 mesos 
comissió d’obertura.- 0,00€ 
comissió d’estudi.- 0,00€ 
Comissió de no disponibilitat.-0,00 € 
comissió amortització anticipada.- 0,00€ 
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interès d’excedit: Tipus ordinari vigent increment en 2 punts 
 

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  

Banc Sabadell SA. 

 

DEBAT 
 

El Sr. Noguera manifesta que votaran a favor, ja que les condicions econòmiques 
d’aquesta operació són bones.  
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que també votaran a favor, ja que és un 
exemple més de la problemàtica actual i la legislació d’àmbit nacional que 
condiciona als ajuntaments i la seva tresoreria. Diu que aquest és un exemple 
més, de la necessitat de tenir una regulació pròpia. 
 
L’Alcalde  manifesta que davant la normativa vigent i les exigències actuals és 
necessari concertar aquestes operacions per poder fer front  a situacions 
transitòries de tresoreria. Tanmateix reconeix que s’ha fet un gran esforç per 
reduir deute per operacions de tresoreria  i que ha passat de 2 milions fa uns 4 
anys als 790.000 euros. Diu que les condicions financeres en aquests moments 
són molt bones i permeten que aquestes operacions no suposin un cost elevat 
per als Ajuntaments.  
 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE 2016  
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Títol: “INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE 
PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.”  
 

Període de Referència: 1r TRIMESTRE 2016 

Data de referència: 31/03/2016  

NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES 

MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 

OPERACIONS COMERCIALS.  

 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures 

de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 

La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, preveu un seguit d’informació 

a elaborar per tal d’establir un sistema que permeti avaluar el 

compliment dels terminis de pagament previstos a la normativa sobre 

contractació administrativa.  

 
L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  
 
Així s’estableix en la Llei 15/2010:  
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha 
d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents 
en les quals s’estigui incomplint el termini”. 
 
 Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les 
comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden 
igualment requerir la remissió dels informes esmentats”.  
 
Article 5.4 “La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior 
una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en el termini de 15 
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dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents 
que se li hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació”.  
 
Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat: 
 Article 4 . Determinació del termini de pagament .  
1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de la 
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan hagi 
rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.  
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent 
als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar de la data 
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.  
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de 
pagament , sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signant, la 
integritat de la factura , i la recepció per l'interessat.  
 
2 . Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta dies 
naturals a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis.  
En aquest cas , el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en 
què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que la 
factura o sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació .  
 
3 . Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar un termini 
superior a 60 dies naturals .  
 
4 . Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies , mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzades en 
aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a 
efectes de facilitar la gestió del seu pagament , agrupació periòdica de factures , i 
sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la data 
corresponent a la meitat del període de la factura resum periòdica o de l'agrupació 
periòdica de factures de què es tracti , segons el cas, i el termini de pagament no 
superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.  
De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:  
Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges, resultat de les 
obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 31 de març de 2016 
respecte de les quals no s’estan complint els terminis de pagament que imposa la 
Llei 15/2010 són: 

 

1.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES: 
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 1r trimestre 2016 

Núm. factures 45 

Import 31.782,96 

 
 Segon.- No existeixen relació de factures, respecte les quals han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no se n’ha tramitat el 
corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.  
 
Tercer.- D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, aquestes dades 
es remetran a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’economia i Hisenda, a la Direcció General de la Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les corporacions 
locals de Catalunya. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2016. 
 
Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció: 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.  
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent 
del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui.  
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, 
d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu període mig de pagament a 
proveïdors en referència: 
a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons 
correspongui, i la seva sèrie històrica.  
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada 
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entitat i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de 
cada entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és el 
següent:  

Any 
Tipus 
Període Període Data 

Periode 
Mig 
Pagament 

Rati 
Operacions 
Pagades 

Rati 
Operacions 
Pendents 

Total 
Pagament 

Total 
Pendents 

2016 Trimestral 01 31/03/2016 15,532577 18,0806388 13,5121955 316.135,38 398.702,87 

 

 
5.- MODIFICACIÓ 2/2016 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL I PLANTILLA 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES  

Atesa  la relació de llocs de treball i plantilla de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques 2016 del personal funcionari, laboral i eventual al servei de 
l’ajuntament, aprovada per acord del Ple en sessió  de 21 de desembre de 2015 i 
modificada per acords del mateix òrgan de 31 de març  de 2016. 

Atès que amb motiu de posar la comptabilitat al dia, ja que en l’actualitat existeix 
una acumulació de tasques en aquest departament, ha d’adequar-se la relació 
de llocs de treball a la nova organització administrativa.  

Tenint en compte que la creació, modificació, refosa i supressió dels llocs de 
treball es realitza a través de les relacions de llocs de treball (o instrument 
organitzatiu similar, en els termes regulats a l’article 74 del Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic), de conformitat amb el que es preveu a l’article 32.1 
de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, aprovada per Decret legislatiu 1/1997, de 
31 d’octubre. 

De conformitat, l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva 
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, 
supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici 
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.  

Vist l’informe emès per part d’intervenció on hi ha una consignació suficient per 
atendre el finançament d’aquesta actuació. 
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Tenint en compte que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon 
al ple de l’ajuntament d’acord amb l’article 52.2 lletra j) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 

 

El Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació 2/2016 de la relació de llocs de treball i 
plantilla 2016 del personal al servei de l’ajuntament d’acord amb el detall 
següent: 

1. PERSONAL LABORAL 

1.1. Amortització de llocs 

  

  

  

Denominació 

del lloc de treball 

  

  

Jornada 

setmanal 

(hores) 

  

  

  

  

Subgrup 

  

  

  

Nivell 

CD 

  

Import 

anual 

CE 

(euros) 

  

  

Forma 

de 

prov. 

Administratiu/va 37,50 C1  5.797,40 C 

  

1.2. Creació de llocs 

   

  

  

Denominació 

del lloc de treball 

  

  

Jornada 

setmanal 

(hores) 

  

  

  

  

Subgrup 

  

  

  

Nivell 

CD 

  

Import 

anual 

CE 

(euros) 

  

  

Forma 

de 

prov. 

Tècnic/a Comptable 37,50 A2 18 7.134,12 C 

 

  

SEGON.-   L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies 
de conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 169.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes 
Locals, respecte de l'aprovació de la plantilla. En el supòsit que no es presentin 
al·legacions es consideraran aprovats definitivament. L'aprovació definitiva de la 
plantilla s'anunciarà en el butlletí oficial i en la web municipal. La relació de llocs 
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de treball s’ha de publicar íntegrament en el butlletí oficial i en la web municipal i 
entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la publicació. 

TERCER.- Trametre una còpia de la modificació de la relació de llocs de treball i 
plantilla 2016 a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 

CINQUÈ.- Aprovar la refosa de la relació de llocs de treball del personal 
funcionari, laboral i eventual al servei de l’ajuntament, que figuren a l’expedient, 
i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya 

SISÈ.- Notificar aquest acord a la Unitat de Recursos Humans, Intervenció i els 
representants dels treballadors. 

 

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

6.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

PLANTILLA I  LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016 

 
L’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre , de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del procediment administratiu Comú, permet a les 

Administracions Públiques, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 

dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 

actes. 

 

Es dóna compte de la rectificació de l’errada material en relació amb l’acord 

aprovat el passat ple en data 31 de març de 2016. 

 

1.- Escala d’Administració General.  

Subescala c). Administrativa. 

Una plaça. Grup:C1, Complement Destí: 22, Complement Específic: 8.546,02€ 

Torn de reserva especial: Concurs. Promoció Interna. Procés de 

Funcionarització.  

 

2.- Escala d’Administració Especial.  
Subescala de Serveis especials.  
Cap de Grup- C1/Gerent d’urbanisme 
Una plaça.  Grup:C1, Complement Destí: 22, Complement Específic: 12.917,10€ 
Torn de reserva especial: Concurs. Promoció Interna. Procés de Funcionarització 
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Tenint en compte aquesta rectificació material, no és necessària l'aprovació de 

l'expedient de modificació de crèdits del pressupost, ja que no suposa augment 

pressupostari atès que la retribució serà la mateixa i de conformitat amb l’article 

27.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que: “La modificació de la 

plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del 

pressupost quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui 

compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat 

de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en 

l'exercici, i atenent que les reduccions compensen les ampliacions.” 

 

 

 

7.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 

 

En data 20 de gener de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va 
enviar a l’Ajuntament de les Borges Blanques el certificat de l’acord que va 
adoptar la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en data 19 de gener de 2016, segons el qual es donava compte dels 
expedients de Jutges de Pau titulars i/o substituts que estaven pròxims a 
finalitzar el termini de 4 anys pel qual varen ser nomenats. 
 
Així, doncs, l’Ajuntament de les Borges Blanques, per Decret d’Alcaldia núm. 
13/2016, va iniciar aquest procediment aprovant la convocatòria per a la 
designació del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut, fixant un termini de 20 
dies hàbils per a la presentació de sol.licituds. 
 
Aquesta convocatòria va ser publicada al BOP de Lleida número 50 de 14 de 
març de 2016, igualment es va publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al 
Jutjat degà de Lleida, i al del Jutjat de Pau de les Borges Blanques. 
 
Les sol·licituds presentades dins de termini, han estat: 

 Per al càrrec de jutge de Pau titular,: 
o Falcó Mir, Joan 

 
 Per al càrrec de jutge de Pau substitut: 

o Sr. Jaume Joan Viñuales Bonastre 
 

1.- L'art.  101.1  de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 6/1985, esmenta que els 
Jutges de Pau,  i llurs substituts seran  nomenats per un període de  quatre  anys  
per  la  Sala  de  Govern  del Tribunal Superior de Justícia  corresponent.  El 
nomenament recaurà en les persones elegides pel respectiu Ajuntament. 
 
2.- Els Jutges de Pau i llurs substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament,  amb 
el vot  favorable de la majoria  absoluta dels seus membres,  entre les  persones  
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que  complint  les condicions legals, ho sol.licitin així. Si no hi hagués sol.licitants, 
el Ple elegirà lliurement. 
 
3.-  Aprovat l'acord corresponent serà tramés al Jutge de primera Instància i 
Instrucció, el qual l'elevarà  a la Sala de Govern. 

 

Conseqüentment   amb   l'exposat, i Vist l’informe de la comissió 

informativa es proposa que el ple acordi:: 

 

1.- escollir  per majoria absoluta, i en votació secreta: 
 El càrrec de jutge de Pau titular, 
 El càrrec de jutge de Pau substitut,  

 
2.- trametre l’acordat al jutge de primera instància i instrucció 
 
 

DEBAT:  
 

El Sr. Noguera demana que per la propera es faci més publicitat en mitjans més 
accessibles a la resta de població com pot ser la pàgina web . Diu que hi ha 
molta gent que no se n’ha assabentat. 
 
L’Alcalde demana que la secretària informi de la publicitat realitzada. 
 
La secretària informa que s’ha publicat al BOP i als jutjats corresponents i al 
tauler d’edictes municipal i del registre. 
L’Alcalde diu que en pren nota d’aquesta proposta  i que la propera vegada en 
faran difusió als mitjans de la web municipal..   
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació secreta i s'aprova per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 
 
 

 Per al càrrec de jutge de Pau titular, els recomptes dels vots són els 
següents: 

o Falcó Mir, Joan.-     12 vots a favor 
1 vot en blanc 

 
 

 Per al càrrec de jutge de Pau substitut, els recomptes dels vots són els 
següents: 

o Sr. Jaume Joan Viñuales Bonastre.-   12 vots a favor 
1 vot en blanc 
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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 

 

 

 

 


