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ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015 

 
A la ciutat de les Borges Blanques, quan són les 12 del migdia del dia 13 de 
juny de 2015, es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, d’acord 
amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, en concordança amb l’article  37.1 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores que  el 
passat dia vint-i-quatre de maig van ser proclamats electes per la Junta 
Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions 
Locals, convocades pel Reial Decret  233/2015, de 30 de març, que a 
continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels Regidors i 
Regidores electes d'aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió 
pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, la 
Secretària de la Corporació, que dono fe de l'acte. 
 

ASSISTENTS 
  
REGIDORS  I REGIDORES ELECTES         CANDIDATURES 

1. Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 

2. Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 

3. Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 

4. Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 

5. Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 

6. Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 

7. Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 

8. Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 

9. Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – 
Acord Municipal 

10. Enric Farran i Belart Esquerra republicana de Catalunya – 
Acord Municipal 

11. M. Montserrat Casals i Serrano  Esquerra republicana de Catalunya – 
Acord Municipal 

12. Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – 
Acord Municipal 

13. Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 

                                          

Secretària  
Sra.  Carme Vallés i Fort 
 
 En primer lloc pren la paraula la Secretària per informar als presents 
que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament 
d’acord amb el procediment establert per la legislació electoral, que implica la 
realització de les operacions següents: 
 

a) Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores 
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electes de major i menor edat presents a l’acte. 
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, 

mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta 
Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat. 

c) Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula 
legalment prevista d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir 
la plenitud de les seves funcions com a regidors 

d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat. En aquest cas 
manifesta que poden ser elegits alcalde tots els que encapçalin les 
llistes electorals.  

 
Seguidament, per la senyora Secretària es procedeix a cridar als Regidors i 
Regidores electes de major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa 
d'edat, la qual, en conformitat amb l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, en la seva redacció actual, i amb 
l’article 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor 
Francesc Mir Salvany, qui actuarà com a President, i per la Regidora electa de 
menys edat, senyora Ariadna Salla Gallart, i per la Secretària de la Corporació, 
qui l’assisteix, restant així constituïda la Mesa d'edat. 
 
Per ordre del senyor President de la Mesa d'edat, després de declarar-se 
oberta la sessió, procedeix a la lectura del nom i cognom de tots i cadascú dels 
Regidors i Regidores electes que assisteixen a la sessió, seguint l’ordre fixat a 
l’Acta de proclamació emesa per la Junta Electoral de Zona. Per part dels 
membres de la Mesa d'edat es comproven les credencials emeses, acreditant-
se per cada Regidor i Regidora electe la seva personalitat davant la mateixa. 
 
Acte seguit el senyor President de la Mesa d'edat anuncia als Regidors i 
Regidores que procedeix la lectura o resposta a la pregunta de la fórmula de 
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d'abril, pel qual es 
determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques, el que s’efectuarà novament seguint l’ordre fixat a 
l’Acta de proclamació de regidors/es electes emesa per la Junta Electoral de 
Zona, essent els darrers els membres de la mesa d’edat, de la manera 
següent: 
 
La senyora Secretària pregunta al senyor Salvador Noguera i Vilalta: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com 
norma fonamental de l’Estat?” 

Ell respon:   
"Si, prometo per imperatiu legal. 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
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2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i 
Sobirà." 

 
La senyora Secretària pregunta al senyor Enric Farran i Belart: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com 
norma fonamental de l’Estat?” 

Ell respon:   
"Si, prometo per imperatiu legal. 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i 
Sobirà." 

 
La senyora Secretària pregunta a la senyora M. Montserrat Casals i Serrano: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com 
norma fonamental de l’Estat?” 

Ella respon:   
"Si, ho prometo per imperatiu legal. 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i 
Sobirà." 
 

La senyora Secretària pregunta al senyor Albert Valero i Folch: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com norma 
fonamental de l’Estat?” 

Ell respon:   
"Si, prometo per imperatiu legal. 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i 
Sobirà." 

 
La senyora Secretària pregunta al senyor Josep Ramon Farran Belart: 
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com 
norma fonamental de l’Estat?” 

Ell respon:   
"Si, prometo per imperatiu legal aquesta constitució. 
Al mateix temps anuncio que resto únicament a disposició de l’expressió 
democràtica de la voluntat popular dels veïns i veïnes de les Borges 
Blanques, per treballar per la justícia social i per la independència dels 
Països Catalans.” 

 
El senyor Enric Mir Pifarré manifesta:  

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
 

La senyora Núria Palau Minguella manifesta:  
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 

 
El senyor Jordi Ribalta Roig manifesta:  

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
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La senyora Maria Fusté Marsal manifesta:  
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
 

La senyora Esther Vallès Fernández manifesta:  
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
 

El senyor Daniel Not Vilafranca manifesta:  
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
 

La senyora Ariadna Salla Gallart manifesta:  
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 
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Finalment, el senyor Francesc Mir Salvany manifesta:  

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de 
Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al Rei. 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.” 

                                                              

El senyor President de la Mesa d'edat declara constituïda la Corporació, 
assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa de la 
Ciutat entre els membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents 
llistes i presentin la seva candidatura. Amb aquesta finalitat dóna la paraula a la 
senyora Secretària, qui explica que l’elecció es realitzarà mitjançant el 
procediment de votació secreta, en la que cada regidor o regidora, respecte de 
les candidatures que es presentin, dipositarà el seu vot en l'urna destinada per 
aquesta finalitat, essent elegit Alcalde o Alcaldessa, de conformitat amb allò 
disposat per l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la 
primera votació o, en el seu defecte, el candidat o candidata de la llista que 
hagi obtingut més vots en les Eleccions. 
 
Després d'això, la Presidència de la Mesa d'edat, pregunta als regidors que  
encapçalen les corresponents llistes si es presenten com a candidats i 
candidates a Alcalde, responent tots tres que sí. Per tant: 
 
CANDIDATS                  LLISTA ELECTORAL 

ENRIC MIR PIFARRÉ                                        CiU 
SALVADOR NOGUERA I VILALTA                   ESQUERRA-AM 
JOSEP RAMON FARRAN BELART        CUP 
 
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels Regidors i Regidores 
electes es diposita el seu vot a l'urna destinada a l'efecte. Una vegada 
efectuada la votació es realitza l'escrutini, el resultat del qual, anunciat pel 
President de la Mesa d'edat, és el següent: 
 

CANDIDATS                                                 VOTS OBTINGUTS 

ENRIC MIR PIFARRÉ                               8 
SALVADOR NOGUERA I VILALTA                   4 
JOSEP RAMON FARRAN BELART 1 

Vots emesos 13 

 
Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor Enric Mir i Pifarré , la 
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majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la 
Mesa d'edat, el President de la qual li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de 
l'Ajuntament de les Borges Blanques. Diu que si. 
 
Acte seguit el Sr. Francesc Mir li fa lliurament de la vara, i manifesta: “Et faig 
entrega d’aquest símbol representatiu de la nostra ciutat, que representa el 
poder del càrrec municipal, però no voldria que només representés poder, sinó 
que voldria que aprofundís en la cultura de la pau, en la justícia social, en 
l’equitat i en les vies de diàleg i sobretot de la concertació. Demano també que 
el que representa el símbol es transformés en bé per al poble de les Borges, en 
bé comú en benefici dels ciutadans i ciutadanes de les Borges i que continuï 
estant al costat dels borgencs i que sigui l’alcalde de la nostra ciutat les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any. Res més, només desitjar-li molt bona sort. 
 
El Sr. Enric Mir, respon dient “Accepto i agraeixo aquesta vara, com a mostra 
de la vostra confiança, el meu propòsit de correspondre i fer-hi honor en tot 
moment.”  
 
Prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor Enric Mir i Pifarré, 
procedeix a la lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució legalment 
establerta, i diu:  
 

“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
amb lleialtat al President de la Generalitat, a l’Estatut de Catalunya i per 
imperatiu legal a la Constitució i al Rei 
A més, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, 
Lliure i Sobirà.”  

 
Després d'això el President de la Mesa d'edat, senyor Francesc Mir Salvany, 
convida al senyor Alcalde a ocupar la Presidència, moment a comptar del qual 
queda dissolta la Mesa d'edat, i s’incorporen els Regidors als seus respectius 
llocs 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, i, d'acord amb el protocol 
establert per a la sessió, la cedeix als portaveus dels diferents Grups polítics 
municipals. 
 

En primer lloc es dóna la paraula al representant de la CUP, Sr. Josep Ramon 
Farran Belart, qui manifesta que renuncia a aquest torn. 
 

Seguidament es dóna la paraula al representant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya Sr. Salvador Noguera i Vilalta, qui manifesta el següent:  



88 

 

 
“Sr. Alcalde, regidors/es, ciutadans/es, 
En primer lloc em correspon felicitar al senyor Enric Mir pel seu nomenament 
com Alcalde de la nostra Ciutat. Ho faig en nom dels quatre regidors que 
configurem el Grup Municipal d’ERC i de la resta de persones que han format 
part de la nostra candidatura. A partir d’aquest moment, el nostre grup 
municipal, vetllarà per la legalitat de les decisions que es prenguin i de les 
actuacions que d’elles se’n derivin. 
Estem decidits a fer una oposició constructiva, on exigirem transparència per 
aconseguir que els bones pràctiques siguin presents a partir d’ara, al dia a dia 
d’aquest consistori. 
Un dels pilars del nostre programa era la “participació ciutadana”. Creiem que 
és molt important per aconseguir que l’ajuntament treballi en la direcció 
adequada. Hem de recordar que tots nosaltres som els representants de la 
població, en cap cas som propietaris de res, només som aquí per gestionar els 
recursos de forma adequada. 
El nostre grup, tal com vam fer durant la campanya, durà a terme accions amb 
grups de treball, formats per ciutadans/es que vulguin participar, aportant les 
seves idees per fer les propostes que creguin convenients i que un cop 
estudiades adequadament, farem arribar als plens. 
Aquesta propera setmana, l’Ajuntament quedarà configurat i el dia a dia, ens 
portarà a una rutina de treball que s’anirà configurant durant tota la legislatura. 
Esperem que entre tots siguem capaços de fer que sigui correcta, positiva i que 
d’aquí a quatre anys, els nostres ciutadans/es estiguin contents. Confiem que 
ens aprovin. 
Ara ja toca passar full a les eleccions, ara toca treballar per la construcció d’un 
nou país, més just, net i transparent. Les tres forces polítiques del consistori 
hem de sumar per eixamplar al màxim la majoria social per què el sobiranisme 
aconsegueixi un triomf clar! 
Ara cal treballar per convèncer la majori dels nostres conciutadans, de votar 
SI!! El 27-S ha de ser un èxit! VISCA CATALUNYA!!” 

 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Alcalde i manifesta:  
 

“Molt bon dia a totes i a tots i sigueu molt benvinguts a l’acte de constitució 
d’aquest nou Consistori.  
Agrair primerament l’assistència al nombrós públic que avui ens acompanya. 
També voldria fer extensiu l’agraïment a tots els Regidors i totes les Regidores 
que preneu possessió en el dia d’avui, i de pas felicitar-vos per la vostra elecció 
al Consistori municipal, que demostra esperit de servei, coratge i compromís. 
Permeteu-me que de forma especial, doni la més cordial rebuda als nous 
membres que s’incorporen, 7 dels 13, com en Josep R. Farran per la CUP,                                                                                                   
en Salvador Noguera, Montserrat Casals, i Albert Valero per ERC, i l’Esther 
Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla per CiU. A la resta que repetiu, content de 
retrobar-vos.                                                                                                                                         
Tots plegats sou molt benvinguts a aquesta casa, que és la vostra i la de tots, i 
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tingueu el nostre reconeixement per fer palesa aquesta voluntat de representar 
els nostres veïns, en uns moments òbviament delicats, d’incertesa i de canvis, 
de descrèdit també cap a l’àmbit polític en general, però a la vegada de 
màxima exigència. 
En aquest mandat que avui comença, trobareu un equip de govern obert al 
diàleg, a construir plegats un futur d’oportunitats per a tothom, des de 
l’honestedat i la transparència, disposats a facilitar tant com sigui materialment i 
legalment possible tota la informació als regidors que ho sol·licitin així com a la 
ciutadania. En aquest senti, aprofito per avançar-vos que hi destinarem una 
àrea a nivell de regidoria, a més d’ampliar i millorar encara més la comunicació 
des de l’ajuntament amb tota la població. 
A nivell personal, permeteu-me que us expressi que és un orgull poder 
revalidar la presidència d’aquesta corporació, especialment per poder tornar a 
representar-la arreu, defensant de nou els interessos dels borgencs i les 
borgenques, des de l’experiència d’aquests primers 4 anys, tan dignament com 
em sigui possible, i el compromís de continuar fent-ho amb tota la humilitat que 
ens caracteritza.  
Avui les Borges, gràcies al treball constant dels seus habitants, l’empenta i la 
vitalitat de les seves associacions i a l’ambició renovada dels seus comerços i 
empreses, està recuperant el protagonisme i la consideració que com a capital 
de comarca ens correspon, tant a nivell de país, com amb la resta 
d’institucions. 
A més, també hem pogut anar endreçant les delicades finances públiques, i en 
aquest sentit, permeteu-me que agraeixi de forma especial el treball i els 
esforços del companys regidors en aquest anterior mandat, per convertir les 
necessitats en virtuts, amb l’ajut dels tècnics i treballadors municipals. 
També vull expressar cordial agraïment al President del Consell Comarcal Sr. 
Juli Muro i als seus col·laboradors, ara que es retira de la primera línia de 
l’escena política, gràcies per estar sempre al costat de les Borges. Igualment, 
vull dedicar unes paraules de reconeixement sincer als alcaldes i regidors que 
ens han precedit i reivindicar públicament que és gràcies al seu esforç que hem 
pogut fins aquí, molt sovint des de la dificultat i la manca de recursos, cosa que 
els honora més si cal. 
D’altra banda, també cal que tinguem molt present el plebiscit que afrontarem 
el proper 27 de setembre i el que ens hi juguem com a país, com també les 
eleccions generals previstes per abans de finals d’any, ja que poden capgirar 
l’escenari polític i de funcionament dels ajuntaments, bàsicament per ser les 
institucions amb menys recursos i que fins ara distribueix al seu criteri l’Estat 
espanyol. 
Respecte a l’acció de govern, estem convençuts que tenim un conjunt de bones 
propostes per a dur a terme, recollides en el programa electoral que ha estat 
avalat per la ciutadania, però també estem oberts a escoltar totes aquelles, 
vinguin de qui vinguin, que serveixin per a millorar les Borges. En aquest sentit, 
també voldria fer un oferiment explícit, per estendre la mà als grups de 
l’oposició, amb els que estem convençuts que ens podrem entendre i posar 
d’acord en tot allò que sigui bo per les Borges i pels homes i dones que hi 
vivim. 
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Entrant en detall, dir-los als companys regidors d’ERC, que espero, desitjo i 
estic convençut que podrem iniciar una nova etapa, amb una relació més 
constructiva, que sense deixar de banda la legítima i democràtica confrontació 
d’idees, també ens permeti treballar plegats per assolir importants reptes de 
futur que millorin la qualitat de vida de les persones i els importants reptes de 
país que previsiblement haurem d’afrontar. 
Respecte al company de la CUP, encoratjar-lo a proposar tot allò que consideri 
que ajudarà a fer de les Borges un lloc encara millor en el que viure, actuant 
sempre amb el sentit de la responsabilitat i prioritzant la voluntat de diàleg, 
respecte i entesa, des de la que sempre podrem treballar plegats. 
Finalment, unes paraules al conjunt de la ciutadania, als que voldria agrair de 
tot cor que ens hagueu renovat el vostre suport, que entenem com un gran 
dipòsit de confiança que us volem retornar, augmentant la justícia social, el 
progrés i el benestar dels borgencs i les borgenques. 
Si tal com diu el prestigiós filòsof Francesc Torralba, és cert que “el passat no 
el podem alterar, i el futur no el podem garantir, l´únic que verdaderament tenim 
és el present, un ara efímer que s’esmuny entre els dits. Podem passar-hi de 
puntetes o implicar-nos-hi a fons”. 
Moltes gràcies a tots! 
 
L’alcalde aixeca la sessió quan són 2/4 d’1 del migdia, de la qual s'estén la 
present acta, que jo, la Secretària, certifico. 
 

Vist-i-plau 
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 19 de juny de 2015 

2.  S’estén en cinc folis, del núm. 957700 E al 957704 E i en paper segellat 

per la Generalitat. 

Les Borges Blanques, 20 de juny de 2015   
 
 
 
La secretària  
Carme Vallés i Fort 

 


