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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   04/2015 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    10 de juny de 2015 
Horari:   de les 13:45 a les 14:00 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).  

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

Enric Farran Belart 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  

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

Gemma Farré Griñó 
 

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

 
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 
 
Punt únic.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 26 de març 
de 2015 i de la sessió extraordinària celebrada el 29 d’abril de 2015 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Punt únic.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL 26 DE MARÇ DE 2015 I DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 29 D’ABRIL DE 2015 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen alguna cosa a objectar a 
les actes de les sessions del dia 26/03/2015 i 29/04/2015, sense que es 
produeixi cap pronunciament al respecte. 
 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet l’aprovació de les actes a votació i aquestes són 
aprovades per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
El senyor Alcalde dóna les gràcies a tots els regidors per les seves 
aportacions i demana disculpes per les mancances i errors que hagin pogut 
succeir i dóna la paraula a la resta de regidors que vulguin intervenir. 
 
El senyor Josep Lluís Balcells, en nom dels regidors cessants del Grup 
Municipal d’ERC, agraeix a tots aquest temps de convivència política amb 
acords i desacords, fruit de la manera de pensar de cadascú, però amb el 
denominador comú de la voluntat de servir a la ciutadania. Aprofita l’avinentesa 
per a felicitar als representants de CIU, als nous regidors que entraran a formar 
part de la Corporació així com als que surten. A tots ells, els desitja encerts en 
les seves decisions. 
 
La senyora Laia Safont, regidora de la CUP, intervé per posar de manifest que 
la seva ha estat una regidoria curta si bé alhora intensa. Agraeix als que l’han 
ajudat i l’han fet sentir a gust durant aquests mesos. 
 
La senyora Pili Chimenos agraeix a tots i totes la tasca que s’ha dut a terme i 
el treball que s’ha fet en favor de tothom, així com l’esforç de la població i les 
entitats. Felicita a l’equip de govern entrant i es posa a disposició pel que es 
pugui necessitar i en el que pugui ajudar. Aprofita l’avinentesa per agrair al 
senyor Francesc Macià per la coalició que ha permès governar durant aquests 
anys. 
 
El senyor Francesc Macià afirma que ha estat una legislatura plàcida amb 
algun moment dur per part de l’oposició però cadascú ha fet la seva feina. S’ha 
intentat actuar de la manera més correcta possible si bé assumeix i reconeix 
els errors que s’hagin pogut cometre. Ha intentat mantenir en tot moment un 
esperit crític. 
Felicita als qui entraran com a de nou a l’ajuntament així com als que es 
queden i recomana al nou equip de govern que intenti ser humil en la seva 
tasca. Agraeix la companyonia i la paciència.  
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El senyor Alcalde renova l’agraïment ja formulat i diu que tots han fet el que 
han pogut en benefici del poble. Emplaça als regidors i regidores cessants a 
continuar aportant en benefici del poble i si ho estimen oportú a presentar 
propostes que seran escoltades i en la mesura que sigui possible es duran a 
terme. Aquí sempre trobaran a la seva disposició a l’Alcaldia que representa 
així com l’equip de govern. 
Finalitza la seva intervenció convidant-los a la sessió constitutiva de la nova 
Corporació que tindrà lloc el proper dissabte a les 12 hores. 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta 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 s’estén en dos folis, del núm. 957693 E al 957694 E i en 
paper segellat per la Generalitat. 

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