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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   06/2015 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    19 de juny de 2015 
Horari:   de les 21:30 a les 22:05 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 Fuste 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: 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  
 
El senyor Alcalde dóna la benvinguda i fa una breu explicació als presents del 
funcionament del ple, en concret, explica que en el debat dels diferents 
assumptes es donarà torn de paraula preferentment als portaveus dels grups 
municipals i tot seguit als regidors que ho demanin quan així ho estimin 
convenient. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015  
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2. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de constitució de la 
Junta de Govern Local 
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 85/2015 de nomenament de 
tinents d’alcalde 
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 86/2015 de nomenament de 
regidors/es delegats i delegació de competències 
5. Comissions informatives permanents i òrgans complementaris: creació, 
estructura competencial i composició. 
6. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament i de la Junta de Govern  
7. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions 
dels membres de la nova Corporació.  
8. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que 
siguin de la competència del Ple 
9. Presa de coneixement de la constitució dels Grups Polítics Municipals i 
dels seus respectius Portaveus. 

 

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 extraordinària de 13 de juny de 2015, l’esborrany de la qual ha estat 
lliurada junt amb la convocatòria. 
 
No es formulen observacions ni objeccions i s'aprova l'acta per unanimitat dels 
regidors presents. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 84/2015, DE 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple que en data 15 de juny de 2015 s’ha dictat el decret que 
tot seguit es transcriu: 
 
“Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
Assumpte: CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DESIGNACIÓ DE MEMBRES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’ALCALDIA. 
 
Antecedents  
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració 
municipal. 
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Fonaments legals 
Tal i com determina l’article 20.1. b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local (LRBRL) "La Junta de Govern Local existeix en 
aquells municipis amb població de dret superior als 5.000 habitants". En 
idèntics termes s’expressen els articles 48.1. b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 35.2. d) del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), 
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. En conseqüència, correspon 
designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local. 
 
Segons l’article 23 de la LBRL, l’article 52 del ROF i l’article 54.1 del 
TRLMRLC, la Junta de Govern Local, atesa llur naturalesa d’òrgan col·legiat, 
és integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del 
nombre legal d’aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per 
l'Alcalde.  
 
A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent 
a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i de totes aquelles 
competències que el propi Alcalde i el Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les 
limitacions que els articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 52.4 i 53.3 del 
TRLMRLC  
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada RESOLC: 
 
Primer.- Constituir en el sí de l'Ajuntament de les Borges Blanques, la Junta de 
Govern Local com a òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència, que 
s’integrarà per l'Alcalde i els quatre Regidors/es, equivalents al terç del nombre 
legal de membres d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- Designar membres de la Junta de Govern Local els Regidors/es 
següents: 

 - President:  Enric Mir i Pifarré 
- Vocals:  

  Senyora Núria Palau Minguella 
  Senyor Jordi Ribalta Roig                
  Senyora Maria Fusté Marsal 
  Senyor Francesc Mir i Salvany 

 

A requeriment del president hi podran assistir amb veu i sense vot els/les 
regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent i 
resta de personal al servei de la Corporació.  

  
Tercer.- Les sessions de la Junta de Govern Local tindran lloc amb la 
periodicitat que aprovi el Ple de la Corporació. 
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Quart.- La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la 
d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències. A més, per 
delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les 
competències següents: 
 
Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el 

pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits 
de la seva competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 
10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà 
quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin 
el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions 
en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot 
això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les 
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

Contractació: Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 

Aprovació projectes: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost. 

Patrimoni: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també 
l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats 
en els supòsits següents: 
- béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
-  béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació 
dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 

Llicències: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta 
facultat expressament al ple 

Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del 
planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també 
l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d'urbanització complementaris. 

Règim sancionador: Imposar sancions amb relació a les competències 
municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament 

 

Cinquè.- L’exercici de les delegacions anteriors, s’efectuarà en els termes 
següents: 



95 

 

- El text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància 
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 

“Aquest acord s’adopta en exercici de les delegacions efectuades a 
aquesta Junta de Govern Local, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015” 

- Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els 
assumptes o matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que 
aquelles Resolucions que dicti l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions 
no delegades, i per tant posaran fi a la via administrativa en els termes 
de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei 30/1992 de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.  
- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 
del ROF, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta 
resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació per aquesta Alcaldia. 

 
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als 
Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis 
Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província en 
compliment del que disposa l’article  44.2 ROF i donar-ne compte al Ple en la 
sessió extraordinària d’organització que es convoqui als efectes del que preveu 
l'article 38 del ROF. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels Grups Municipals.  
El Sr. Francesc Mir, portaveu del Grup de CIU fa una breu explicació del 
contingut d'aquest decret. 
La resta de portaveus manifesten que no tenen res a comentar. 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 85/2015, DE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE 
 
Es dóna compte al Ple que en data 15 de juny de 2015 s’ha dictat el decret que 
tot seguit es transcriu: 
 
“Decret d’Alcaldia núm. 85/2015 
Assumpte: NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE 
 
Antecedents  
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Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració 
municipal. 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, s’ha designat els 
regidors/es que formaran part de la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments legals 
Articles 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, segons els quals l’alcalde designa i 
revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de 
Govern Local i el substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de 
vacant, d’absència o de malaltia. 
 
Article 46 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, que 
estableix que el nomenament i el cessaments de tinents d’alcalde es farà 
mitjançant resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es 
publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de 
la signatura de la resolució per part de l’alcalde,  llevat que es digui una altra 
cosa.  
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia 
d'avui, als/les Regidors/Regidores membres de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen, que substituiran a aquesta Alcaldia en els casos de 
vacant, absència,  malaltia, o qualsevol altra impossibilitat, amb l’ordre que 
s’indica: 

Primera Tinent d’Alcalde:  Senyora Núria Palau Minguella 
Segon Tinent d’Alcalde:  Senyor Jordi Ribalta Roig                
Tercera Tinent d’Alcalde: Senyora Maria Fusté Marsal 

 
Segon.- Els/les Tinents d’Alcalde, exerciran les seves funcions en els termes 
següents: 

- en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat 
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la 
legislació vigent i, en especial, l'ordenació de pagaments i l'autorització 
de xecs bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde de  
conformitat amb l'ordre del seu nomenament. 
- quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal, 
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
Tinent d'Alcalde o Tinentes d’Alcalde que hagin d'assumir les seves 
competències. 
- de no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia 
serà substituïda pel/la Primer/a Tinent/A d'Alcalde i, en el seu defecte, 
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per qualsevol dels altres Tinents i Tinentes d'Alcalde establerts per ordre 
del seu lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte 
d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui 
actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells. 

 
Tercer.- Comunicar aquest Decret als regidors/es afectats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves 
atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, 
ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, 
ni atorgar altres noves. 
 
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu 
l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels Grups Municipals si bé cap 
d'ells té res a comentar al respecte. 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 86/2015, DE 
NOMENAMENT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 
 
Es dóna compte al Ple que en data 15 de juny de 2015 s’ha dictat el decret que 
tot seguit es transcriu: 
 
“Decret d’Alcaldia núm. 86/2015 
Assumpte: NOMENAMENT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Antecedents  
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració 
municipal. 
 
Per tal de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta 
Alcaldia considera necessari establir un règim de delegacions de competències 
de caràcter general, en favor dels membres de la Junta de Govern Local, i de 
caràcter especial, en favor de diferents Regidors i Regidores. 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, s’ha constituït la 
Junta de Govern Local, se n’ha designat els seus membres i s’ha efectuat una 
delegació de competències de l’alcaldia. 
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Fonaments legals 
Els articles 56.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (TRLMRLC) i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 43.3 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), estableixen que 
l'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de 
la Junta de Govern Local, i delegacions especials per a encàrrecs específics, a 
favor de qualsevol regidor/a malgrat no pertanyin a la Junta de Govern Local. 
 
L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, 
les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.  
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada RESOLC: 
 

Primer.- Efectuar a favor dels Regidors i Regidores membres de la Junta de 
Govern Local que a continuació es relacionen, una delegació general 
d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives 
Àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada Àrea i amb els 
camps d’actuació que, a títol merament enunciatiu, es recullen respecte de 
cada Àrea.  
 

REGIDOR/A   ÀREA 

Núria Palau Minguella  Governació 
Recursos humans i funció Pública,  
Relacions institucionals  

Jordi Ribalta Roig Promoció econòmica i noves tecnologies 
Turisme, comerç, fires i mercats 

Maria Fusté Marsal Participació, transparència i bon govern 
Patrimoni i equipaments culturals 
Ensenyament i joventut 

Francesc Mir i Salvany                 Urbanisme 
Esports 

 
Segon .- Efectuar a favor dels Regidors i Regidores, no integrats en la Junta de 
Govern que tot seguit es relacionen una delegació específica d’atribucions 
respecte dels assumptes següents: 
 

REGIDOR/A ÀREA 

Daniel Not Vilafranca Espais i vies públiques 
Medi ambient i agricultura 
Parcs i jardins 

Ariadna Salla Gallart Promoció cultural i festes 

Esther Vallès Fernández Acció social i ciutadania 
Habitatge social 
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Benestar, família i salut 
 

Tercer.- Reservar per l’Alcaldia les competències en matèria d’Hisenda i 
Comunicació. 
 
Quart.- Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del 
Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de 
desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme 
municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per 
autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui 
intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació 
del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia. 
 

Quart.- L’exercici d’aquestes delegacions s’haurà de realitzar d’acord amb les 
prescripcions següents: 

- La delegació general a favor dels esmentats Regidors i Regidores a la 
que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de 
l'Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants 
documents de tràmit, incloses les propostes de resolució siguin 
necessàries per l'execució de l'esmentada delegació. 
 
- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels 
límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels 
seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 
del ROF, tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia i de la preceptiva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament 
les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’advocació,  en base a la present resolució, sense necessitat 
d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessants en l’expedient. 

 
Cinquè - Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-
se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de 
les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
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Setè.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 
extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que preveu 
l’article 38 del ROF i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels Grups Municipals. Cap d'ells 
té res a comentar. 
El senyor Alcalde aclareix que per a l’assignació de cada competències s'ha 
tingut en compte el perfil, aptituds i coneixements de cadascun dels regidors/es 
en cada àmbit.  
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 
5.- COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ÒRGANS 
COMPLEMENTARIS: CREACIÓ, ESTRUCTURA COMPETENCIAL I 
COMPOSICIÓ. 
 
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per tal de dotar l’Ajuntament d'òrgans 
complementaris de participació i control de caràcter assessor i alhora fer efectiu 
el dret de participació dels Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 48 i 60 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveuen que els Ajuntaments poden complementar l’organització 
bàsica municipal mitjançant la creació de Comissions d’estudi, informe o 
consulta, les quals seran de preceptiva existència en aquells municipis de 
població de dret superior a 5.000 habitants. 
 
A aquestes comissions els correspon l’estudi i el dictamen previ dels 
assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple, o a la Junta de Govern quan 
aquesta actuï per delegació de l’anterior. Tanmateix, és competència plenària 
determinar el nombre d’aquestes comissions, la seva específica denominació i 
llurs modificacions. 

 
Aquestes Comissions estaran integrades pels membres que designin els 
diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la 
seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi. 
 
El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Capítol II del Títol II de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, i supletòriament, pel que 
preveuen els articles 134 a 138 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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Per altra banda, l’article 49 del mateix TRLMRLC preveu que l’Ajuntament, en 
exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals 
complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les 
lleis, d’acord amb els principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació 
ciutadana.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 

 
- Comissió Informativa d’Economia, urbanisme i promoció econòmica 
- Comissió Informativa de  governació, cultura,  polítiques socials i ciutadania 
 
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres 
següents: 

- PRESIDENT:  L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
- VOCALS:  

3 representants del Grup Municipal CiU  
2 representants del Grup Municipal ERC 
1 representant del Grup Candidatura Unitat Popular  

        - Secretaria: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
Tercer.- La Comissió Informativa d’Economia, assumirà les competències que 
l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i l’article 101.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en concordança amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, atribueixen a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se 
a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de 
Comptes. 

 
Quart.- Comunicar els anteriors acords als diferents Grups Polítics Municipals, 
fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada 
Comissió, notificant-ho a la Secretaria d'aquesta Corporació dins del termini 
d'una setmana a comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el 
senyor Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament. 
 
Cinquè.- Crear la Comissió de coordinació de la gestió municipal, com a 
òrgan complementari de l’organització municipal, de caràcter transversal, per 
desenvolupar funcions de suport i seguiment de la gestió i aplicació de les 
decisions que s’adoptin en el si de la Junta de Govern Local, així com de les 
polítiques públiques que s’hagin de portar a terme o es vulguin impulsar des de 
l’equip de govern.  
Aquesta Comissió serà convocada amb caràcter ordinari i previ a la celebració 
de les sessions la Junta de Govern Local i en aquells supòsits extraordinaris 
que el president o els seus vocals ho estimin necessari. 
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Sisè.- Les Comissió executiva i de coordinació de la gestió municipal estarà 
integrada pels membres següents: 

- PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
- VOCALS:    Daniel Not Vilafranca 

  Ariadna Salla Gallart 
  Esther Vallès Fernández  

        - Secretaria:     La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
Sisè.- Donar publicitat d’aquests acords als efectes oportuns i notificar-ho als 
regidors/es interessats. 
 
DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que ja faran arribar el nom dels 
representants del seu Grup Municipal a cadascuna de les comissions 
informatives. També pregunta quina diferència hi ha entre la Junta de Govern 
Local i la Comissió de Coordinació que avui es crea. Demana si no hi haurà 
duplicitat entre ambdós òrgans. 
El Sr. Alcalde respon explicant que es tracta d’un òrgan executiu de suport a la 
Junta de Govern però diferent, ja que no té les competències delegades de la 
Junta. En aquesta Comissió es reflectirà la tasca dels diversos regidors que la 
integren en els seus respectius àmbits i en el global de la gestió municipal, atès 
el seu caràcter transversal. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran Belart, pren la paraula i diu que a part del poc 
marge de decisió pel que fa a la seva participació en les diferents comissions, 
no té res a comentar. 
 
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. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
 
 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat 
Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon Farran i Belart. 
 
 
6.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES  
DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT, DE LA JUNTA DE GOVERN i DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
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Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari procedir, 
d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les 
sessions del Ple i de la Junta de Govern Local i resta d’òrgans municipals. 

 
De conformitat amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i el 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, el Ple i la Junta de Govern Local 
poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se  les 
sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat mínima bimensual, segons 
l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local amb una periodicitat mínima quinquennal, segons l’article 112.2 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 

 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38 Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa 
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Sessions ordinàries del Ple 
Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, dels 
mesos imparells, a  la Sala de Sessions de l'Ajuntament. 

 
Segon.- Sessions ordinàries de la Junta de Govern Local 
Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es 
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dimarts de cada setmana , 
que no siguin festius. 

 
Tercer.- Sessions ordinàries de les Comissions Informatives Permanents 
Establir que les Comissions Informatives permanents, a excepció de l'Especial 
de Comptes, es convocaran amb caràcter ordinari durant la setmana anterior a 
la convocatòria de la sessió plenària, si hi ha temes de les respectives àrees a 
sotmetre a aprovació del Ple. Igualment en el cas de competències delegades 
del ple a la Junta de Govern local, la comissió informativa ordinària tindrà lloc la 
setmana anterior a la que es vulgui sotmetre l’acord a la Junta de Govern. 
 
Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas,  
dins del mateix mes de la seva celebració, i en el segon, dins de la mateixa 
setmana, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
Quart.- Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats: De 
conformitat amb els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, es requerirà als Regidors i 
Regidores per tal que consentin expressament la utilització del correu electrònic 
com mitjà preferent per a la recepció de les notificacions. 
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A aquests efectes s’emprarà l’opció sol·licitud de confirmació de lectura dels 
missatges del sistema de correu electrònic, la qual serà de resposta obligatòria. 
Aquest sistema permetrà tenir constància fefaent de la data i hora de la 
tramesa i de la recepció de la convocatòria, moment a partir del qual la 
notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals. Això sens perjudici de 
la implementació d’algun altre sistema degudament acreditat per a la 
certificació de l’avís de rebuda, en cas que així es digui a terme. 
En tot cas, les convocatòries hauran de ser trameses amb l’antelació mínima 
que preveu l’article 46. 2. b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Règim Local. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i 
a les diferents àrees Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
EL Sr. Alcalde afegeix a aquesta explicació que les comissions informatives 
són una oportunitat de debat i informació màxima per tal d’alleugerir el 
funcionament i agilitat dels plens. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que entén que és a la Comissió Informativa 
on s’han de formular el màxim de preguntes possibles. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que entén que els aclariments 
tècnics tindran lloc a les comissions informatives i el debat polític es reserva pel 
Ple. 
 
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. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert 
Valero i Folch. 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Josep Ramon Farran i Belart. 
 
 
7.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ÒRGANS  COL·LEGIATS QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE 
 
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari procedir, 
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d'acord amb la legislació vigent, al nomenament dels representats de la 
Corporació en els Òrgans Col·legiats  

 
L’Ajuntament té constituïda l’organització desconcentrada PATRONAT FIRA 
DE LES GARRIGUES, i l’art. 6 del seu Reglament preveu que el Consell 
d’Administració estarà presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i en formaran part un regidor de cadascun dels grups polítics amb 
representació al Consistori, els quals actuaran amb vot ponderat.  
 
L’Ajuntament té constituïda l’organització desconcentrada “RÀDIO LES 
BORGES – LES BORGES TV” i l’art. 5 dels seus estatuts que el Consell 
d’Administració estarà format per l’Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, o regidor en qui delegui i un regidor de cadascun dels grups polítics 
amb representació al Consistori, els quals actuaran amb vot ponderat. Els 
membres del Consell d’Administració seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament forma part de diferents òrgans col·legiats, a les sessions dels 
quals és convocat, pel que és necessari designar un representant. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Nomenar vocals de l’organització desconcentrada PATRONAT FIRA 
DE LES GARRIGUES als regidors següents: 

- En representació del grup CiU 
Jordi Ribalta Roig 
- En representació del grup d’ESQUERRA-AM 

 Salvador Noguera i Vilalta 
- En representació del grup Candidatura Unitat Popular                            
Josep Ramon Farran Belart 

 
Segon.- Nomenar vocals de l’organització desconcentrada “RÀDIO LES 
BORGES – LES BORGES TV” als regidors següents 

- En representació del grup CiU 
Enric Mir Pifarré 
- En representació del grup d’ESQUERRA-AM 

 Enric Farran i Belart 
- En representació del grup Candidatura Unitat Popular                            
Josep Ramon Farran Belart 

 
Tercer.- Nomenar representant al consells escolars a Maria Fusté Marsal 
 
Quart.- Nomenar representant al Consorci Garrigues a Jordi Ribalta i Roig 
 
Cinquè.- Nomenar representant al Consorci Localret a Maria Fusté Marsal 
 
Sisè.- Nomenar representants a la Mancomunitat de municipis  per la 
música a les Garrigues: 
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 Titular: Enric Mir i Pifarré 
 Suplent: Maria Fusté Marsal 
 
DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que miraran de funcionar de forma 
correcta. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, demana que en la convocatòria dels òrgans 
desconcentrats en els que participi, mirin de no solapar les sessions i de deixar 
el màxim de temps entre una i altra per facilitar així la seva assistència poder 
assistir-hi i permetre-li preparar amb temps els seus continguts. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 

 
8.- ESTABLIMENT DEL REGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA NOVA CORPORACIÓ. 

 

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, i establert el nou Cartipàs 
Municipal, cal procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d'aquesta Corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions. 

 
Segons l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en concordança amb l'article 166 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, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de 
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte 
d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part,  així com a ser indemnitzats per les 
despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans 
esmentat, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una 
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del 
càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i a la 
vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix 
assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu 
nombre de membres. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Establir que el Sr. alcalde, Enric Mir i Pifarré, exercirà el seu càrrec en 
règim de dedicació exclusiva i, serà donat d’alta al règim corresponent de la 
Seguretat Social. 
 
Segon.- Establir a favor del càrrec d’alcalde,  per les tasques  que desenvolupi 
en règim de dedicació exclusiva, la retribució mensual de 2.160 € bruts que es 
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i 
les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 
La percepció d’aquesta retribució, en regim de dedicació exclusiva serà 
incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos 
de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles 
dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de 
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i 
també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat 
següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos 
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
serveis de les Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Establir, amb efectes del dia de celebració d’aquest ple, a favor dels 
membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 

a) Per assistència a les sessions de Ple: 50 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern  170 euros, fixant 

com a màxim 4 juntes al mes, en cas que un mes tingués 5 dimarts 
aquesta darrera no s’indemnitzaria, igualment tampoc no 
s’indemnitzaran les juntes de govern extraordinàries. 

c) Per assistència a les sessions de la Comissió de Coordinació de la 
gestió municipal: 170  euros, amb un màxim de 4 sessions mensuals. 

d) Per assistència a les comissions informatives: 25 € 
 
Quart.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució 
d'aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una 
dotació econòmica per l’import següent: 

a) 45  euros mensuals per cada regidor electe. 
b)  30 euros mensuals per cada grup municipal. 

 
Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns 
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
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Cinquè.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser 
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, 
prèvia acreditació documental d’aquestes. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals, i als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han 
sigut designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar 
res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord i 
puntualitza que això que es decideix avui es podria modificar també per acord 
de ple en cas que l’alcalde passi a tenir altres responsabilitats. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta manifesta que li sembla correcte, no veu 
canvis respecte altres anys. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran Belart demana que aquesta informació estigui a 
disposició de la ciutadania i se'n faci la màxima difusió. 
 
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. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat 
Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon Farran i Belart. 
 
 
9.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS I DELS SEUS RESPECTIUS PORTAVEUS. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat 24 de maig convocades 
mitjançant Reial Decret  233/2015, de 30 de març, i constituït el nou 
Ajuntament, el dia 13 de juny de 2015, d’acord amb l’article 24 i següents  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dóna compte dels 
grups polítics que han demanat la seva constitució, així com del nom dels seus 
portaveus: 

- Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).  
Portaveu: NÚRIA PALAU I MINGUELLA 
- Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya–Acord 
Municipal (ERC-AM).  
Portaveu SALVADOR NOGUERA I VILALTA  



109 

 

- Grup municipal de Candidatura Unitat popular (CUP). 
Portaveu JOSEP R. FARRAN I BELART 

 
Sense que hi hagi cap intervenció, el Ple en pren coneixement. 
 
 
Abans de finalitzar la sessió, el senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora 
Ariadna Salla que informa i explica el programa de la revetlla de Sant Joan a la 
que convida a tothom per aconseguir una participació màxima. 
 
El senyor Alcalde agraeix l'assistència a tothom així com el to emprat per tots 
els regidors en aquesta sessió. 
 
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 30 de juliol 2015 

2.  S’estén en deu folis, del núm. 957705 E al 957714 E i en paper segellat 
per la Generalitat. 

 
Les Borges Blanques, 31 de juliol de 2015   
 
 
 
La secretària  
 
 
 
 
 
 
Carme Vallés i Fort 
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