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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / de maig / 2017

Durada Des de les 21:00 fins a les 22:05 hores

Lloc SALA DE PLENS

Presidida per Enric Mir Pifarré

Secretari Carme Vallés Fort

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Grup Municipal               Nom i Cognoms                                          Assisteix

CIU                                       Enric Mir Pifarré                                           SÍ

CIU                                       Núria Palau Minguella                                   SÍ

CIU                                       Jordi Ribalta Roig                                         SÍ

CIU                                       Maria Fusté Marsal                                       SÍ

CIU                                       Francesc Mir Salvany                                    SÍ

CIU                                        Ester Vallès Fernández                                SÍ

CIU                                        Daniel Not i Vilafranca                                 SÍ

CIU                                        Ariadna Salla Gallart                                   SÍ

ERC                                       Salvador Noguera Vilalta                             SÍ

ERC                                       Montserrat Casals Serrano                           SÍ

ERC                                       Enric Farran Belart                                      SÍ

ERC                                        Albert Valero Folch                                     SÍ

CUP                                       Josep Ramon Farran Belart                         NO

INTERVENTOR                                 Marc Pau Fernández Mesalles                              SÍ    
    

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes  inclosos  en 
l’ordre del dia

 



 

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 27 
d'abril de 2017 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació i és aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents.

 

Expedient 54/2017 Aprovació ordenança municipal reguladora de la 
publicitat dinàmica

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 4, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor Ariadna Salla Gallart
Daniel Not i Vilafranca
Enric Mir Pifarré
Ester Vallès Fernández
Francesc Mir Salvany
Jordi Ribalta Roig
Maria Fusté Marsal
Núria Palau Minguella

En contra Albert Valero Folch
Enric Farran Belart
Salvador Noguera Vilalta
Montserrat Casals Serrano

Abstencions ---

Absents ---

 
PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA PUBLICITAT DINÀMICA
Antecedents
Aquest Ajuntament creu convenient aprovar l’ordenança reguladora de la publicitat 
dinàmica al municipi  de les Borges Blanques, que substituirà l’anterior ordenança 
municipal sobre publicitat directa a les bústies de l’any 1997, per adaptar aquesta 
activitat al context actual.

 



 

Per  aquest  motiu  es  va  encarregar  als  serveis  tècnics  municipals  redactar 
l’avantprojecte  de  l’ordenança,  el  text  del  qual  s’ha  donat  a  conèixer  a  tots  els 
membres de la corporació.
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació 
del contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora de la matèria. 
Fonaments de dret
-           Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.
-           Articles  8.1.a)  i  178  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.
-           Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
-           Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar  inicialment  l’ordenança  municipal  reguladora  de  la  publicitat 
dinàmica al municipi de les Borges Blanques. 
Segon.- Derogar l’ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies. 
Tercer.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha 
de fixar  en el  tauler  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament  i  s’ha  de publicar  al  BOP,  al 
DOGC i a un diari per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 
Quart.- Quan no s’hagin  presentat  reclamacions,  aquest  acord  d’aprovació  inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva de l’ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat 
a definitiu més el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de 
la corporació i al BOP. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què 
es publica el text íntegre.
DEBAT:
El Sr. Salvador Noguera intervé i manifesta que cal explicar una mica de què va 
l'ordenança,  pel  que fa  una  breu  explicació  de la  mateixa.  Exposa  que la  llei  ja 
preveu que s’aplica aquesta mateixa en defecte de normativa municipal i que també 
és important regular la publicitat estàtica.
Si l'article 2 preveu que queda prohibida qualsevol publicitat que suposi engany o 
deslleialtat...  per exemple, al fil  de les declaracions del bisbe de Solsona, que ell 
considera una vergonya, pregunta si per repartir el full parroquial el mossèn haurà de 
demanar permís a l’ajuntament.
Qüestiona  que una  sola  persona,  l'Alcalde,  pugui  decidir  si  autoritza  o  no,  quan 
l'article 8 preveu que es pot "prohibir o limitar”, aquest haurà de decidir si autoritza o 
no a una benzinera per fer publicitat.
El  Sr.  Alcalde respon que han tingut  temps per  venir  a  plantejar  aquests dubtes 
tècnics  que  exposen.  No  es  poden  confondre  o  barrejar  unes declaracions  d’un 
senyor bisbe en aquest tema. Cal tenir en compte que la nova ordenança té més 
avantatges i que la competència per a l'atorgament de llicències la té delegada la 
Junta per l'Alcalde. 
El Sr. Jordi Ribalta exposa que la publicitat estàtica no embruta els carrers com la 
dinàmica, aquest ordenança és una eina per poder actuar, davant els abusos que es 
donen en ocasions.
La Sra. Maria Fusté afegeix que els fulls parroquials els reparteixen a les esglésies 
no pel carrer. Per limitar el paperam que hi ha per les cases i per tot arreu 
La Sra. Montserrat Casals  pregunta a la secretària com es pot substituir la llicència 
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que preveu la llei per una comunicació ambiental que preveu l'ordenança. 
La Secretària explica que a partir de la Directiva de Serveis de 2006, que es va 
aplicar a partir de l'any 2009, es tendeix a un règim de comunicació per a l'exercici 
d'activitats  quedant  l'autorització  mitjançant  llicència  per  supòsits  concrets.  La 
redacció  inicial  d'aquesta  llei  és  anterior  a  aquesta  Directiva,  pel  que  el  text  de 
l'ordenança ja s'ha adaptat a aquesta nova regulació.
El Sr. Salvador Noguera torna a intervenir i diu ell es referia al que diu l'ordenança 
que “el departament o l’alcalde pot prohibir”, li sobta que aquesta potestat de prohibir 
quedi únicament a decisió de l'alcalde.
Intervé la Sra. Nuria Palau i diu que amb aquesta ordenança no es vol ni prohibir, ni 
vetar, sinó simplement regular i endreçar.
El  Sr.  Alcalde  tanca  el  debat  dient  que  es  fa  per  regular  i  que  no  es  intenció 
sancionar i que, com ja va dir a la comissió informativa, un cop aquesta ordenança 
entri en vigor, tot seguit s’aprovarà l’ordenança fiscal corresponent.
VOTACIÓ: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i és aprovada per 8 vots a 
favor del Grup Municipal de CIU i 4 vots en contra del Grup Municipal d'ERC

 

Expedient 79/2017. Donar compte de l'informe del període mig de 
pagament a proveïdors (PMP) corresponent al 1r trimestre de 2017

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/
Assentimen
t

DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
(PMP) CORRESPONENT AL 1er TRIMESTRE DE 2017
Es dóna compte al Ple de l'informe següent, i del que es dóna per assabentat:
"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 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 2017. Període trimestral. Primer trimestre. Data 31/03/2017 

Període Mig 
Pagament

Rati Operacions 
Pagades

Rati Operacions 
Pendents

Total Pagaments Total Pendents

13,52 19,29 3,95 695.563,61 € 418.270,66 €

 

Expedient 80/2017. .Donar compte de l'informe de morositat 
corresponent al 1er trimestre 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
1er TRIMESTRE 2017
Es dóna compta al Ple del següent informe d'intervenció del que es dóna per 
assabentat:
Període de Referència: 1er trimestre 2017
Data de referència: 31/03/2017
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”. 
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 2017 respecte de les quals no s’estan complint els terminis de 
pagament que imposa la Llei 15/2010 són:
   1er trimestre 2017
Núm. factures 15
Import 2.231,34 €
Segon.- 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.

 

Expedient 112/2017. Moció per crear un servei de borsa municipal per a 
treballs de naturalesa eventual

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

El Sr. Alcalde manifesta que davant l'absència del Sr. Josep Ramon Farran, 
portaveu del Grup municipal que havia plantejat la moció, es deixa en 
suspens el debat i votació de la moció a l’espera del que pugui proposar en 
altres sessions.

 

Expedient 113/2017. Moció referent a la reinversió del superàvit a 
l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució 
d’inversions prioritàries

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL  PER  A  LA  MILLORA  DELS  SERVEIS  PÚBLICS  I  L’EXECUCIÓ 
D’INVERSIONS PRIORITÀRIES
El Sr. Salvador Noguera exposa la moció n'explica el contingut:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua 
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 

 



 

pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 
va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels 
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 

d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, 

una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, 
els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 

l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 

increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma  com una  eina  que  permet  acumular  superàvits  en  etapes  de  creixement 
econòmic  per  utilitzar-los  en  etapes  de  recessió,  entenem  que  la  recuperació 
macroeconòmica  en  termes  de  PIB  no  s’ha  vist  reflectida  a  les  economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant 
recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com 
a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar  el  pes  de  la  despesa  pública  que  assumeixen  els  diferents  nivells 
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, 
però  a  la  pràctica  l’aplicació  de  la  regla  de  la  despesa  provoca  que  acumulin 
superàvits  estructurals  que després  serveixen per  compensar  l’incompliment  dels 
objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va 
ser  7.083 milions d’euros,  un 0,64% del  PIB.  La  suma dels  superàvits  dels  cinc 
darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell 
de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 
l’agreujant  que  no  serà  d’aplicació  fins  que  no  s’aprovi  de  manera  definitiva  el 
pressupost, previsiblement al mes de juny.
Si  bé  és  necessari  adoptar  una  mínima  disciplina  en  matèria  d’estabilitat 
pressupostària  per  evitar  els  excessos  d’altres  èpoques,  també  entenem  que 
aquestes  normes  han  de  ser proporcionades  i  coherents  amb  la  situació 
econòmica  de  cada  ajuntament.  En  aquest  sentit,  reivindiquem  que  els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament  i  tinguin 
romanent  de  tresoreria  positiu  puguin utilitzar  lliurement  els  seus  superàvits  i 
posar-los a disposició de la ciutadania,  ja sigui en forma de polítiques socials, 
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries 
per al municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit  de 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 
canvis en la destinació del superàvit de les administracions.
Per  tot  l’exposat,  el  grup  d’Esquerra  Republicana  a  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS:

 



 

Primer. Instar  al  Govern  de  l’Estat  que  autoritzi,  de  manera  urgent,  que  els 
ajuntaments puguin  reinvertir,  sense cap limitació,  els  superàvits  resultants de la 
liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per 
al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar  al  Govern  de  l’Estat  que  autoritzi  als  ajuntaments  amb  una  ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en 
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 
forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de 
les finances municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
El Grup Municipal de CIU es mostra d’acord amb la moció.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte decrets d'alcaldia

El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets d'alcaldia número 66/2017 a 98/2017, ambdós 
inclosos, lliurats junt amb la convocatòria lliurada als/les regidors/es assistents.
El Ple es dóna per assabentat

 

Informes de l'equip de govern

El Sr. Jordi Ribalta explica que d’acord amb la Llei 16/2015 de simplificació 
administrativa s’ha rebut un escrit del Departament d’Empresa i Coneixement 
en el que es dona el reconeixement a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
amb el distintiu de la FUE (Finestreta Única Empresarial), el que suposa el 
compromís del consistori en l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris 
del municipi, en el marc de l’esmentada normativa.
També explica que s’està treballant amb l’àrea d’autocaravanes, es podrà 
disposar al 100% en breu i es farà una trobada. 
El Sr. Francesc Mir explica que des de la Regidoria d’Esports i l’Ajuntament 
es vol felicitar al FC les Borges per l’ascens a una categoria que serà difícil 
però segur que sortiran endavant. Vol felicitar a tots.
Afegeix que els jugadors volen fer una festa dissabte i volen saludar des del 
balcó de l’Ajuntament als aficionats, el que s’ha autoritzat. Serà un acte 
simple. 
El Sr. Dani Not explica que en breu es posaran dues taules de tennis taula, 
una al PP6 i l’altra al centre de tecnificació. 
El Sr. Alcalde aprofita per desmentir rotundament la notícia publicada sobre 

 



 

la contractació de personal temporal amb relació directa amb regidors i altres 
treballadors municipals i demana que es rectifiqui perquè sinó s’hauran de 
prendre mesures al respecte. És una coincidència que puntualment s’hagi 
contractat algun familiar de treballador el que en cap cas suposa cap mena de 
responsabilitat al respecte.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

El Sr. Enric Farran intervé per dir que s’afegeixen a la felicitació per la 
regularitat del FC Les Borges, han aguantat la pressió i fer un prec perquè 
continuïn treballant amb seriositat com fins ara. No s’ha d’estirar més el braç 
que la màniga
El Sr. Francesc Mir respon que només s’ha perdut 1 dels 34 partits, però 
diumenge passat al Palau jugaven 8 jugadors “fets a casa” que estan formats 
a l’Escola. S’ha fet molt bé fins ara, ho porten bé.
El Sr. Enric Farran respon que l’Escola de Futbol nodreix de jugadors formats 
a casa. Seria un valor afegit al futbol de la província.
El Sr. Alcalde, com a valoració personal, mostra la seva plena confiança amb 
la junta, ja que són gent assenyada que s’ho prenen assenyadament i fan les 
coses progressivament. Calen reforços assumibles pel club. El Tennis Taula 
també està a Primera Divisió Nacional.
El Sr. Albert Valero pren la paraula i manifesta que l’àrea d’autocaravanes 
compleix dos objectius: donar a conèixer la població als usuaris dels vehicles i 
ajudar a la dinamització dels comerços de la població.
Quan s’implanta cal buscar la major proximitat al centre de la població perquè 
és un tipus d’usuari q es desplaça a peu per anar a comprar etc. La distància 
de 1500m que hi ha no facilitarà això a la gent. Sinó passarà com a la Pobla 
de Segur o Cervera q son àrees de pas, on simplement es dorm i es continua 
la marxa. Si s’hagués pogut debatre l’emplaçament potser se n’hagués trobat 
un de millor, però ja estava decidit, i se’ls va reunir per comentar només la 
tipologia. Aquesta ubicació és un error.
El Sr. Jordi Ribalta respon que feia temps que es parlava de diverses 
ubicacions i s’havia plantejat dins del nucli però és conflictiu que sigui a prop 
dels nuclis per la convivència. A l’aparcament Camp de Futbol tampoc va ser 
possible perquè hi havia desnivell, pel que es va optar per aquest ubicació 
al costat del CEI ja que és la millor. També es pot arribar a les piscines i altres 
parcs per la canalla i molta gent ja ve amb la compra feta pel que no 
necessita apropar-se als comerços.
Informa que s’ha fet un paquet turístic per incloure’ls i donar-los a conèixer el 
territori, s’està treballant en aquesta plataforma que permetrà comprar 
aquests paquets.
El Sr. Valero respon que respecta l’argumentari però difereix en el tema de la 
convivència, ja que els caravanistes són gent tranquil·la que no fa soroll ni 

 



 

surt de festa. La gent que ve de fora, de França per exemple, porten la 
compra feta o no. Tant de bo sigui un èxit. A Tàrrega se n’està fent una i es 
preveu a 500 i pocs metres del nucli urbà.
El Sr. Ribalta afegeix que falta replanar i acabar i li diu que si sap d’algun lloc 
dins del municipi apte per encabir 30 o 40 caravanes que li digui.
El Sr. Valero respon que potser no cal tan gran i proposa que s’instal·li un 
sistema de dispensadors amb fitxes que es recullen a bars del municipi, a 
l’Ajuntament etc i així s’obliga als usuaris a desplaçar-se al centre
El Sr. Ribalta respon de moment es farà gratis
El Sr. Alcalde explica que s’ha guanyat en fer-se això, s’ha parlat amb 
representants de les associacions de caravanes i no s’ha fet a l’atzar i diu al 
Sr. Valero que proposi algun emplaçament
El Sr. Albert Valero pregunta respecte la sol·licitud que van formular fa més 
de dos mesos els ciutadans de la zona esportiva, si es podia donar solució al 
problema de la concentració important de vehicles. Ja va formular aquesta 
pregunta en el darrer ple ordinari i se li va respondre que acabava d’arribar. 
Dos mesos després pregunta novament al respecte.
El Sr. Alcalde respon que de moment no tenen els informes tècnics redactats, 
se n’ha parlat però fins que no es tinguin no es farà res i llavors es valorarà 
per part de l’equip de govern la millor solució a adoptar.
El Sr. Salvador Noguera exposa que va demanar els informes respecte la 
ubicació dels semàfors al carrer Cavalleria i només se’ls va facilitar el de la 
Policia Local, el que constata que no hi havia cap informe tècnic,
Tot seguit formula com a prec, si les actes de les juntes de govern, ara que 
s’ha implantat el nou sistema de gestor electrònic d’expedients, es podran 
rebre les juntes de govern setmanalment conforme es vagin aprovant.
La Secretària respon que es farà en la mesura que es pugui i que el 
programa estigui plenament implantat.
El Sr. Alcalde demana paciència perquè tot just s’està començant amb 
aquest nou sistema.
La Sra. Montserrat Casals pregunta al Sr. Ribalta, que si es fa gratuït 
l’aparcament de les autocaravanes, com es sabrà quantes venen? Si es 
parteix que ja venen carregats i que no aniran a comprar, quin avantatges 
reportarà a la ciutadania?
El Sr. Jordi Ribalta respon que si es veu que hi ha molt consum ja es posarà 
el sistema de les fitxes. Afegeix que també hi ha gent de poder adquisitiu alt 
que van a restaurants i probablement visitaran els de la zona. El camí es fa 
caminant.
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