
  
 
 

  

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2017/6  El ple  

  
DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  27 / de juliol / 2017  

Durada  Des de les 21:00 fins a les 22:45 hores  

Lloc  Sala de Sessions  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretària Anna Gallart Oró  

  
Assistents: 
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) 
M. Montserrat Casals i Serrano  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
Enric Farran Belart 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: Anna Gallart Oró 
Interventor: Marc Fernández Mesalles 
 
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 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, el President obre la sessió. 
 
El Sr. Alcalde presenta la nova secretària Sra. Anna Gallart Oró, que s’ha 
incorporat fa unes setmanes a l’Ajuntament, en substitució de la Sra. Carme 
Vallés Fort i que d’aquí en endavant prestarà els seus serveis com a secretària 
de l’Ajuntament, quedant a disposició de tots els regidors/es de l’Ajuntament. 
 
Abans de l’inici de la sessió del Sr. Alcalde el Sr. Alcalde exposa que han estat 
presentades dues mocions, una per part del Grup Municipal d’ERC, i l’alta pel 
Grup Municipal de la CUP, les dues fora de la Comissió Informativa que va tenir 
lloc dijous passat i que caldrà debatre sobre la urgència de les mateixes, per 
determinar la seva inclusió o no en l’ordre del dia. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, el Ple haurà de ratificar 
la urgència dels assumptes i acordar, si s’escau, ampliar l’ordre del dia amb 
aquests punts. 
 
El Sr. Alcalde demana que es pugui tenir coneixement de les mocions abans 
d’entrar a la sala de plens i que es presentin a les Comissions Informatives tal i 
com pertoca. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. 
Salvador Noguera, per tal que justifiqui el caràcter urgent de la moció 
presentada pel seu grup municipal. 
 
• El Sr. Salvador Noguera manifesta que el caràcter urgent de la moció, ve 

determinat pel fet que la propera sessió del Ple serà el darrer dijous de 
setembre i que en aquell moment, serà molt just presentar aquesta moció. 
Diu que han presentat aquesta moció perquè davant la campanya de la por 
que està duent a terme el Govern Espanyol, és molt important que la 
ciutadania vegi el ferm compromís del nostre ajuntament de donar 
reconeixement, legitimitat política i vinculacions amb el referèndum 
d’independència de l’1 d’octubre. 

 
• El Sr. Alcalde replica al Sr. Salvador Noguera que en aquest moment s’està 

debatent sobre el caràcter urgent de la moció. 
 
• El Sr. Salvador Noguera manifesta que si es deixa aquesta moció pel darrer 

dijous del mes de setembre de 2017, aquesta data serà massa propera a la 
data de celebració del referèndum. 

 
Manifesta que no van presentar aquesta moció a la Comissió Informativa 
perquè, van presentar un altre document a la Comissió i que, ja van acordar 
que si no es presentava aquell document, no passava res perquè es podia 



  
 
 

  

esperar al proper ple, però a la vista que aquella moció no entrava, van 
decidir presentar aquesta. 

 
Diu que la urgència ve motivada perquè no hi haurà cap més ple abans del 
referèndum i que, ni que la moció fos aprovada a finals de setembre, no hi 
hauria temps de comunicar-ho als organismes pertinents. 

 
• El Sr. Alcalde, diu que, a la vista d’allò que el Sr. Salvador Noguera ha 

defensat, veu raonable incloure la moció en l’ordre del dia, però amb 
caràcter de normalitat i no amb caràcter d’urgència. 
Diu que ja han donat prou evidència de la unanimitat dels regidors i grups 
municipals presents a la sala, de la disposició en recolzar el referèndum. 
Diu que li sembla que tots estan d’acord amb aquest tema i que, presentar 
aquesta moció sense acordar-la conjuntament, sembla un acte de 
desconfiança cap a l’equip de govern. 
Diu que, no s’ha d’oblidat que, a nivell del Parlament, formen part del Grup 
Junts x Si i que, en aquest moment, no hauria de prevaldre una sensació de 
desconfiança, sinó tot el contrari, hi hauria d’haver una unitat de totes les 
forces polítiques 
Diu que ell entendria que aquesta moció s’hagués consensuat entre les 
dues forces polítiques, com a mínim, però que no entén que la presenti 
només una força política, atès que conformen una unitat en el tema del 
procés. 
Diu que la presentació d’aquesta moció sense consensuar, sembra una 
desconfiança que en aquest moment, no es procedent i no entén el propòsit 
d’entrar aquest moció tal i com s’ha fet. 
Diu que, no obstant, això no serà un obstacle, perquè la voluntat la tenen 
tota i si és necessari l’acceptaran, però demana al Sr. Salvador Noguera 
que entengui que això no s’estima i menys d’aquesta manera. 

 
En aquest moment, s’incorpora el regidor Sr. Jordi Ribalta 
 
VOTACIÓ: 
El caràcter urgent de la moció s’aprova per unanimitat del nombre legal de 
membres de la corporació, que són tretze, amb el següent resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap. 
 
S’acorda incloure la Moció a l’ordre del dia, com a punt núm. 15 
 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP, Sr. 
Josep R. Farran, per tal que justifiqui el caràcter urgent de la moció presentada 
pel seu Grup Municipal. 



  
 
 

  

 
• El Sr. Josep R. Farran manifesta que els motius d’urgència que ha 

manifestat el cap del grup municipal d’ERC són els mateixos que justifiquen 
la presentació de la seva moció i afegeix que també els va disgustar que 
s’aprofités la columna del Butlletí perquè el grup municipal del PDeCAT 
expliqués la seva determinació davant la ciutadania, quan li sembla que 
l’espai per fer-ho és el Ple municipal. 
 

• El Sr. Alcalde demana al Sr. Josep R. Farran que es centri en justificar el 
caràcter urgent de la moció que presenta. 
També diu que no tenen aquesta moció i es pregunta com poden votar 
sobre una moció que no han vist. 

 
• El Sr. Josep R. Farran diu que ha enviat la moció per correu als regidors. 

 
• El Sr. Alcalde li diu al Sr. Josep R. Farran que si vol presentar una moció per 

urgència, el mínim que pot fer és comunicar-ho abans als regidors de l’equip 
de govern, ja que, no se n’han assabentat fins ara. 
 

• El Sr. Josep R. Farran diu que ha enviat la moció per correu electrònic als 
regidors i busca l’hora en que ho ha fet. 
 

• El Sr. Alcalde diu que el Sr. Josep R. Farran, que ha estat avui mateix a 
l’Ajuntament, podia haver lliurat la moció per tal que els regidors se 
n’assabentessin abans el ple i que fer-ho d’aquesta manera és una manca 
de lleialtat. 
Demana que el Sr. Josep R. Farran es centri en defensar el caràcter urgent 
de la moció i que la presenti, ja que, si no, no la podran incloure. 

 
• El Sr. Josep R. Farran, diu que llegirà el correu que ha enviat i el Sr. Alcalde 

diu que ha de justificar la urgència de la moció. 
El Sr. Josep R. Farran diu que fa un quart d’hora o vint minuts que ha enviat 
un correu a la secretària, al portaveu del grup municipal d’ERC i al portaveu 
del grup municipal del PDeCAT, explicant els motius que han portat a 
presentar aquesta moció, entre els quals, el recanvi que s’ha fet en el 
Govern de la Generalitat i també el fet que ahir, el grup municipal d’ERC va 
explicar que semblava que el grup municipal del PDeCAT es plantejava una 
negativa a admetre la moció que han presentat avui mateix. 
Diu que, davant això, han entès que tenien l’obligació de presentar aquesta 
moció, quan, fa unes setmanes, havien desestimat de presentar, 
precisament, per no marcar perfil i no generar, des de la CUP un mapa amb 
municipis on hi havia mals entesos entre les forces independentistes. 
Diu que, quan ahir es van trobar amb aquesta suposada negativa del 
PDeCAT d’admetre la moció, van entendre que el seu compromís era, sobre 
tot amb el dret a decidir i que, per això han presentat aquesta moció. 

 



  
 
 

  

• El Sr. Alcalde diu que el Sr. Josep R. Farran entén o interpreta de la manera 
que li sembla, però que aquí hi ha unes normes a seguir i a hores d’ara, no 
hi ha cap regidor/a de l’equip de govern que sàpiga de que va la seva 
moció. 
Diu que aquesta no es la manera ni el procediment legal de presentar les 
mocions i que, per aquest motiu no la poden incloure 

 
• La Sra. Nuria Palau diu que ha rebut un WhatsApp quan estava entrant per 

la porta i que no ha tingut temps de llegir i que si el motiu de presentar la 
moció era que no s’acceptava la moció presentada pel grup d’ERC, ara que 
s’ha acceptat, no hi ha lloc a l’altra moció. 
 

• El Sr. Josep R. Farran diu que les dues mocions són complementàries, ja 
que una fa referència als càrrecs electes i l’altra a la necessitat de crear una 
taula per al referèndum que inclogui totes les forces polítiques pel 
referèndum. 
 

• El Sr. Alcalde diu que a falta de disposar del document de la moció, no la 
poden incloure com assumpte d’urgència  

 
ACORD: 
El caràcter urgent de la moció queda desestimat amb el següent resultat. 
- Vots a favor: Sr. Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 

Valero i Josep R. Farran 
- Vots en contra: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla. 
- Abstencions: Cap 
 
El Sr. Alcalde manifesta que l’ordre del dia queda configurat de la següent 
manera: 
 
1.- Aprovar si s’escau, l’esborrany de l'acta de la sessió anterior  
2.- Acordar l'inici de l'expedient d'adopció de l'escut heràldic de les Borges 
Blanques  
3.- Acordar l'inici de l'expedient de restabliment de la denominació de Paeria  
4.- Aprovar inicialment del Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Ajuntament  
5.- Aprovar la proposta de fixació de festes locals per a l’anualitat 2018.  
6.- Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions pel servei de Teleassistència  
7.- Aprovació provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 25 
reguladora del preu públic per la Fira de l'Oli  
8.- Aprovar l'inici de l'expedient d'expropiació de part de la finca situada al 
polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de les Borges Blanques i la relació de bens i 
dret afectats a l'objecte d'expropiació. 
9.- Aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal i bonificació de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres d’una obra. 
10.- Aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal i bonificació de 



  
 
 

  

l’impost sobre construccions instal·lacions i obres d’una obra. 
11.- Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini  
12.- Aprovar la baixa de drets reconeguts d'exercicis tancats  
13.- Aprovar la baixa d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats 
14.- Donar compte informe Sindicatura de Comptes  
15.- Moció de suport al Referèndum i al procés constituent 
16.- Donar compte decrets dictats per l'Alcaldia  
17.- Informes de l'equip de govern 
18.- Precs i preguntes 
 
  
A) PART RESOLUTIVA  

  
1.- APROVACIÓ L’ESBORRANY 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 25 de 
maig de 2017 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Salvador Noguera fa constar que hi ha un error en els assistents a la 
sessió del dia 25 de maig de 2017, doncs, ell si que era present a la sessió i 
el Sr. Josep R. Farran no hi era present. 
Es farà la corresponent correcció en el redactat de l’acta. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat de tots els 
regidors assistents, que són tretze. 
   

  
2.- APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT 
HERÀLDIC DE LES BORGES BLANQUES 
Exp: 572/2017 
 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 



  
 
 

  

Relació de fets: 
L'Ajuntament de Les Borges Blanques no disposa de l’escut heràldic 
oficialitzat. 
 
Per aquest motiu, ha sol.licitat un informe al Centre d’Estudis de Les 
Garrigues, que defineix la proposta d’escut municipal de Les Borges 
Blanques. 
 
L’informe, que ha estat elaborat pel Sr. Vicenç Aguado Cudolà, professor 
titular de dret administratiu a la Universitat de Barcelona incorpora una 
memòria justificativa de l’escut, la correcció  del blasonament (descripció de la 
forma, els esmalts i les càrregues de l’escut) que es proposa, els antecedents 
heràldics, sigil·logràfics i històrics en els quals es fonamenti la proposta i la 
seva representació gràfica. 
 
Fonaments de dret: 
Article 36 el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. D’acord amb aquest article: 

36.1 Les corporacions locals poden dotar-se d'un escut o d'un emblema 
com a distintiu. 
36.2 Els elements de l'escut s'han de fonamentar en fets històrics o 
geogràfics, en característiques pròpies de la corporació o en el seu propi 
nom. En qualsevol cas, han de respectar les normes de l'heràldica. 
 

Article 38 del mateix Text refós, que determina el procediment per a 
l’aprovació o modificació de l’escut o la bandera en els següents termes: 

38.1 Per a aprovar o modificar l'escut o la bandera s'ha de seguir un 
procediment anàleg a l'establert per al canvi de nom dels municipis. 
38.2 La intervenció del Govern de la Generalitat només es pot produir 
quan l'escut o la bandera són susceptibles d'ésser confosos amb els 
d'un altre municipi o quan no es compleixen els requisits establerts en 
l’article 36. i 37. 
 

Decret 139/2007, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre 
d’ens locals de Catalunya. Aquest Decret ha estat derogat parcialment (el seu 
títol III) pel Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del 
sector públic local de Catalunya. 
 
Article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Per això, i havent estat sotmesa la proposta a Dictamen de la Comissió 
Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania, en sessió 
de 20 de juliol de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic de Les Borges 



  
 
 

  

Blanques, d’acord amb la proposta de l’informe emès pel Centre d’Estudis de 
Les Garrigues. 
 
Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que 
s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. 
 
DEBAT: 
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Nuria Palau 
• La Sra. Núria Palau explica que en motiu dels 300 anys de la 

independència de les Borges Blanques, del municipi de Lleida, s’ha 
recuperat l’expedient per tal d’aprovar l’escut heràldic que pertoca a les 
Borges Blanques, que és diferent al que tenim. 
Diu que el que ara s’aprova és l’inici de l’expedient  

 
• El Sr. Alcalde diu que existeixen documents i antecedents històrics que 

avalen la proposta i que són de coneixement de tots els regidors i que es 
tracta de continuar amb l’expedient iniciat fa uns anys i que cal tramitar. 
 

• La Sra. Núria Palau explica que existeix un informe del Sr. Armand de 
Fluvià que ampara la proposta. 
 

• El Sr. Alcalde manifesta que aquest informe està recolzat per altres com el 
que es disposa del Centre d’Estudis de les Garrigues i altres. 
 

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• El Sr. Salvador Noguera manifesta que l’any 1984 es va demanar un 

informe al Sr. Armand de Fluvià, un dels millors heraldistes del país i en 
aquell moment, va fer una proposta d’acord amb els criteris establers per 
experts, que, en aquell moment, el grup de CiU va rebutjar. 
Diu que s’insistia en mantenir la corona que no tenia cap justificació i no es 
va aprovar perquè l’acord requeria unanimitat i aquesta no hi era. 
 
Diu que al juny de l’any 2000 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una 
proposta de blasonament i escut molt similar a la d'ara i com que aquest 
informe ara es presenta del Centre d’Estudis de les Garrigues és igual al 
que es va presentar en el seu moment, des del grup municipal d’ERC 
considera que ja es hora de tirar endavant la proposta. 
 
Diu que l’únic que els sorprèn una mica és que ara que es compleixen 300 
anys d’independència de la ciutat de Lleida, la proposta inclogui la flor de 
lis que és precisament el que ens uneix a Lleida, però diu que això no serà 
un inconvenient per votar a favor de la proposta. 

 



  
 
 

  

• La Sra. Núria Palau manifesta que la flor de lis no es definitiva en l’escut i 
que pot ser-hi o no segons s’acordi quan s’aprovi definitivament la 
proposta. 
 

• El Sr. Alcalde agraeix la predisposició del grup d’ERC, entenent que la 
unanimitat dels partit és aconsellable i que amb l’adopció de l’escut es 
corregiran uns errors del passat, que, per la dignitat de la ciutat i pel 
reconeixement històric, es preceptiu poder recuperar el que correspongui 
a nivell legislatiu, com a ciutat de Lleida que va ser, i recuperar els títols de 
que va disposar. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que votarà a favor de la proposta per dos 

motius. El primer, pels estudis de que es disposa i per la gent que els ha 
elaborat. El segon, perquè ara ens trobem davant l’inici de l’expedient. 

 
• El Sr. Francesc Mir manifesta que les dades que ha donat el Sr. Salvador 

Noguera a l’inici de la seva intervenció no són prou correctes. 
• El Sr. Salvador Noguera diu que l’any 1984 ERC va demanar un informe al 

Sr. Armand de Fluvià i que la proposta es va rebutjar pels regidors de CiU 
aferrant-se als afegits fets per algú, pel seu compte, sense cap criteri. 

• El Sr. Francesc Mir manifesta que l’any 1984 l’Ajuntament no era governat 
pel grup de CiU. 

• El Sr. Salvador Noguera diu que governava el grup d’ERC, que és qui va 
demanar l’informe. 

• El Sr. Francesc Mir diu que governava el grup d’Independents i l’alcalde 
era el Sr. Barria. 

  
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap. 

 
  
3.- APROVAR L’INICI DE L’EXPEDIENT PEL RESTABLIMENT DE LA 
DENOMINACIÓ DE “PAERIA” DE LES BORGES BLANQUES 
Expedient: 887/2017 



  
 
 

  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets: 
 
L’Ajuntament de Les Borges Blanques disposa d’un estudi emès pel Centre 
d’Estudis de Les Garrigues, signat pel Sr.Vicenç Aguado i Cudolà, professor 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, en el qual es recullen els 
antecedents històrics que permeten conferir a l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques la denominació de “Paeria”. 
 
Aquest informe posa de manifest l’existència de raons històriques sòlides que 
justifiquen i avalen la rehabilitació d’aquesta denominació per a l’Ajuntament 
de Les Borges Blanques. 
 
Les dades que s’han relacionat en aquest informe posen de relleu que 
l’evolució del règim municipal de l’actual ciutat de les Borges Blanques mostra 
com sota l’aixopluc de la ciutat de Lleida es va anant configurant un govern 
municipal autònom en que va prendre consciència de la seva identitat pròpia. 
Progressivament va anar establint un estructura més o menys complexa amb 
una sèrie d’oficis i un consell municipal que el seu braç executiu estava format 
pels jurats o paers. 
 
L’existència d’una sèrie de privilegis (1509) que van fer possible la 
configuració d’aquest règim municipal justifiquen la rehabilitació de les 
antigues denominacions que llavors utilitzaven els actuals alcaldes i regidors. 
 
Les denominacions que històricament es van utilitzar per referir-se aquests 
càrrecs foren a les Borges Blanques la de jurats o paers. Cal dir, però, que 
l’expressió “jurat” s’associa en l’actualitat al “conjunt de ciutadans designats 
d’acord amb allò que prescriu la llei, la missió dels quals és, normalment, de 
determinar la culpabilitat o innocència en els processos penals”. Per aquest 
motiu, l’informe conclou que resulta més adequat recuperar la denominació de 
“paer” que el rei Ferran II el catòlic va utilitzar per a referir-se als fins 
aleshores “jurats” de les Borges Blanques. La denominació de “`paer” i 
“paeria” són a més les pròpies d’alguns municipis que estan en la zona de 
Lleida. 
 
La possibilitat de recuperar aquesta denominació està emparada jurídicament 
tant en l’autonomia local que la Constitució espanyola de 1978 reconeix 
expressament als municipis en que s’estructura l’Estat espanyol com 
específicament en la mateixa normativa aprovada pel Parlament de 
Catalunya, en concret l’art. 47.3 del vigent Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Per tant, es considera convenient instar la rehabilitació de la denominació 



  
 
 

  

de  a fórmula “Ajuntament-Paeria de les Borges Blanques” i que s’anomeni 
indistintament a l’alcalde com a paer en cap i als regidors com a paers. 
 
 D’aquesta forma s’esmenarà un greuge històric com va ser la privació, com a 
conseqüència de la Guerra de Successió i la implantació del règim borbònic 
de Felip V, de les denominacions tradicionals dels òrgans i els càrrecs de 
govern municipal de les Borges Blanques. 
 
Fonaments de dret: 
El fonament legal per a la rehabilitació de la denominació paeria es troba a 
l’art. 47.3 del vigent Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els 
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, es limita a preveure sobre 
aquest aspecte que: 
    Article 7 

7.1 Els municipis poden anteposar al seu nom el títol de vila si tenen 
més de 5.000 habitants i el de ciutat si tenen més de 20.000. A més, 
podran utilitzar els títols i honors que els  hagin estat reconeguts. 
7.2. L’adscripció o la modificació del tractament ha de ser acordada pel 
ple de l’ajuntament, el qual n’ha de donar compte al Departament de 
Governació i Administracions Públiques. 
7.3 Els tractaments adoptats pels municipis, així com els títols i honors 
que tinguin reconeguts, han de ser inscrits en el Registre d’ens locals de 
Catalunya. 
 

Si bé el padró municipal dóna una població inferior als 20.000 habitants 
(6.000 habitants l’any 2016), l’art. 7 del Decret 139/2007 permet als 
municipis utilitzar els títols i honors que els hagin estat reconeguts. 
 
Segons l’informe del Centre d’Estudis de Les Garrigues, el títol de ciutat va 
ser concedit a Les Borges Blanques per Reial Decret de 7 de desembre de 
1908 i va ser acceptat per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques. Al ser anterior a la constitució del Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya no va ser comunicat a aquest òrgan 
administratiu. 
 
Per aquest motiu, aquest tractament ha de ser adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament i comunicat al Departament de Governació i Administracions 
Públiques, per a la seva inscripció. 
 
El Decret 139/2007 no preveu per aquest cas una majoria qualificada, ni cap 
informe preceptiu, per aquest acord del ple. 
 
Per tant, l’acord pot ser adoptat legalment i amb plena validesa jurídica, fins i 



  
 
 

  

tot per majoria simple, encara que sigui recomanable buscar una majoria el 
més àmplia possible, ja que es tracta d’un assumpte de caràcter institucional 
que hauria de tenir un ampli consens en els grups que conformen l’òrgan que 
rehabilita la seva denominació tradicional. 
 
Al tractar-se d’una decisió en l’exercici d’una potestat discrecional i en la que 
concorren elements tècnics caldrà en qualsevol cas ésser motivada, d’acord 
amb l’art. 35.1.l) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú.  Com hem vist al llarg de l’informe hi ha raons històriques 
sòlides que justifiquen i avalen la rehabilitació d’aquesta denominació. En 
qualsevol cas, aquesta motivació pot fonamentar-se en els arguments 
utilitzats en aquest informe tècnic. 
 
Per això, i vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Governació, Cultura, 
Polítiques Socials i Ciutadania, emès en sessió de 20 de juliol de 2017, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de rehabilitació de la denominació de PAERIA de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant un anunci que 
s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. 
  
DEBAT: 
• El Sr. Alcalde diu que aquest títol correspon a l’ajuntament de les Borges 

Blanques i atès que no es va respectar en el seu moment per raons 
polítiques i imposicions des de fora, cal restituir la legalitat i recuperar 
aquesta denominació. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Núria Palau 
 
• La Sra. Núria Palau explica que segons informe del Centre d’Estudis de 

les Garrigues, al municipi de les Borges Blanques li correspon la 
denominació de Paeria, atès que depenia de la ciutat de Lleida com a 
carrer i tenia el privilegi reial de poder-se autogovernar. 
Explica que, amb el Decret de Nova Planta van desaparèixer els Paers i 
els privilegis de l’autogovern i els Ajuntaments es van constituir al marge 
de la ciutat de Lleida 
Exposa que segons l’informe, aquestes afirmacions cal matisar-les. Cal dir 
que si bé formalment les Borges Blanques va passar a tenir un ajuntament 
independent, en realitat va perdre capacitat pròpia de decisió amb la 
desaparició dels paers o jurats i del funcionament del consell general en 
favor d’un major reforçament del batlle i del corregidor que eren autoritats 
nomenades pel monarca de la casa de Borbó. S’imposà, per tant, una 



  
 
 

  

assimilació a les regles de funcionament que existien al Regne de Castella 
i un procés de pèrdua d’una autonomia i govern local. 
 
Diu que es necessari que s’utilitzi la fórmula d’Ajuntament – Paeria de les 
Borges Blanques i que s’anomeni el Sr. Alcalde com a Paer i els 
regidors/es com a Paers, ja que, d’aquesta forma s’esmenarà un greuge 
històric derivat de la Gerra de Successió i la implantació del règim 
borbònic per part de Felip V 
 

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• El Sr. Salvador Noguera pregunta si la denominació serà Ajuntament-

Paeria o bé només Paeria. 
 

• El Sr. Alcalde contesta que ara només s’inicia l’expedient i que a la vista 
dels informes es decidirà. 

• La Sra. Núria Palau manifesta que l’informe del Centre d’Estudis de les 
Garrigues contempla la possibilitat de denominar-se Ajuntament-Paeria 
però que en l’acord que s’adopti, ja es decidirà. Diu que el que és 
important és tenir el reconeixement 

 
• El Sr. Salvador Noguera diu que si finalment es reconeix aquesta 

denominació de Paeria de les Borges Blanques, aquesta hauria de ser la 
forma normal de denominar l’Ajuntament. 
 

• E Sr. Alcalde diu que els organismes pertinents hauran d’informar respecte 
aquesta qüestió. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP. 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que està d’acord a tirar endavant aquest 

expedient i que es mostra a favor de qualsevol iniciativa que tingui a veure 
amb la recuperació de la memòria, però demana no es quedi només en els 
aspectes més superficials i que vagi més a favor d’aquells que han de 
permetre remirar-nos a nosaltres mateixos i mirar que es vol recuperar. 
Demana a l’Ajuntament que faci un esforç per la memòria històrica, 
revisant el nomenclàtor de la ciutat, revisant el nom de carrers dedicats a 
gent vinculada amb la dictadura. 
Manifesta que està d’acord amb aquesta proposta però demana que no es 
quedi només en això. 

  
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 



  
 
 

  

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  

 
  
4.- APROVAR INICIALMENT DEL PLA D'IGUALTAT ENTRE DONES I 
HOMES DE L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
Expedient 876/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Antecedents: 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 14 de juliol de 2017 s’ha iniciat l’expedient 
d’aprovació del Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes de l’Ajuntament de 
Les Borges Blanques. 
 
El Pla d’Igualtat és un document clau que, a més de servir per a la planificació 
i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i 
l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder 
mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida dels 
treballadors/es als quals s’adreça. 
 
El document, ha estat elaborat per tècnics de l’àrea de polítiques socials de 
l’Ajuntament i supervisat per tècnics de la Diputació de Lleida. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i 
dones, el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu estatal 5/2015, 
de 30 d'octubre, són el marc jurídic que actualment garanteix l’aplicació de 
polítiques que no tan sols evitin desigualtats i discriminacions vers les dones 
dins de l’exercici de l’activitat laboral, sinó que remoguin les dificultats i 
obstacles que es puguin trobar en el seu desenvolupament professional. 
 
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a 
l’adequació del contingut del Pla d’igualtat que es proposa, a la normativa 
reguladora de la matèria. 
 
Fonaments de dret: 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, incorpora 
en el seu capítol III, mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de 



  
 
 

  

dones i homes en el sector públic. 
 
La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i 
homes. 
 
L'article 71.1.c del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
faculta a les entitats locals per exercir competències complementàries a la 
resta d’administracions en l’àmbit de la promoció de la dona. 
 
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, i havent estat sotmesa la proposa a Dictamen de la Comissió 
Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania en sessió 
de 20 de juliol de 2017 es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública 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 d’àmbit provincial 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. 
 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial en cas que no es presenti 
al.legacions dins el termini d’exposició pública. 
En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Pla 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. 
 
Quart.- Sol.licitar la inscripció del Pla d’igualtat al Registre Públic del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
DEBAT: 
• El Sr. Alcalde exposa que ja que no existia un pla d’igualtat en aquest 



  
 
 

  

Ajuntament, han trobat interessant fer aquest estudi per veure si existeixen 
diferents condicions entre dones i homes. 
 

• La Sra. Esther Vallés explica que el Pla d’Igualtat s’ha desenvupat d’acord 
amb la legislació competent i les directrius sobre polítiques d’igualtat de 
gènere. 
Diu que el que es sotmet a la consideració del Ple és l’aprovació inicial del 
document. 
Explica que el document recull uns objectius i una sèrie d’actuacions que 
s’ha de treballar i suposa una fotografia de la situació actual de 
l’Ajuntament en aquest àmbit. 
Diu que el document ha estat elaborat en base a documentació interna de 
l’Ajuntament i en base al resultat d’unes enquestes que s’han passat unes 
als treballadors/es. 
Diu que aquest document es penjarà a la pàgina web i a partir d’aquí, cada 
actuació s’avaluarà i es determinarà el camí que cal seguir si es que 
existeixen actuacions a millorar. Diu que si es detecten situacions 
desigualtat es corregiran si és necessari. 
Diu que al final de la vigència del Pla hi haurà la corresponent avaluació. 
Diu que aquest pla té una vigència de 4 anys i que el que avui s’aprova és 
el seu inici. 
Manifesta que queda a la disposició de tots els regidors/es per qualsevol 
aclariment la respecte. 
 
La Sra. Esther Vallés manifesta que a la Comissió Informativa, la Sra. 
Montserrat Casals va manifestar que potser faria falta incloure les 
enquestes al document. 
Diu que s’afegirà com annex al document la documentació que s’ha 
utilitzat per fer el diagnòstic, sense dades personals. 

 
• El Sr. Alcalde demana a la Sra. Esther Vallés que faci una lectura del 

darrer paràgraf de les conclusions del Pla d’Igualtat. 
 

• La Sra. Esther Vallés llegeix el darrer paràfrag de l’apartat de conclusions 
del Pla, que té el següent redactat: “Finalment, hem pogut observar que en 
els òrgans de govern i en la representació legal dels treballadors existeix 
un equilibri entre homes i dones. Durant la vigència d’aquest pla 
s’intentarà mantenir aquesta equitat.” 
 
La Sra. Esther Vallés manifesta que a priori, no existeix cap tipus de 
discriminació en cap sentit i no es detecten situacions importants, sobre 
les que s’hagi d’actuar. 

 
• La Sra. Montserrat Casals pregunta si existeix igualtat en el tema de sous. 

 
• La Sra. Esther Vallés contesta que les retribucions són les que són però 



  
 
 

  

que caldrà mirar si existeixen diferències pel que fa a antiguitat, 
complements salarials i que això s’haurà d’analitzar en cada cas. 
 

• La Sra. Montserrat Casals manifesta que no es pot afirmar doncs, que hi 
hagi una igualtat entre dones i homes. 
 

• El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Montserrat Casals que després podrà parlar 
amb la regidora.  
Diu que les conclusions del document són prou clares i que si la Sra. 
Casals vol aprofundir en aquest punt, té el document a la seva disposició, 
com tindrà tota la ciutadania per consultar-lo. 
Diu que les diferències són mínimes i en algun criteri fins i tot les dones 
passen per davant dels homes. 
Diu que, en tot cas, es farà el seguiment oportú. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• La Sra. Montserrat Casals diu que ha fet aquesta pregunta perquè ja a la 

Comissió Informativa a la qual va ser present, ja es va dir que no s’havien 
mirat amb detall les fulles de salari per saber si existeix desigualtat real 
entre les retribucions d’homes i dones. 
Diu que, en aquell moment es va dir que això es miraria. 
Li diu al Sr. Alcalde que aquest li ha fet llegir a la regidora un paràgraf de 
l’apartat de les conclusions que parla d’igualtat entre dones i homes, quan, 
segons es va explicar a la Comissió, aquesta afirmació encara no es podia 
fer. 
Diu que d’aquí ve l’afirmació que ha fet, ja que aquesta igualtat, encara no 
s’ha pogut valorar. Diu que serà amb posterioritat, quan es facin les 
accions que correspongui que es podrà comprovar si existeixen o no 
disfuncionalitats i es podran aplicar mesures per aconseguir que sigui un 
pla d’igualtat total, sobretot també en tema salarial. 
Diu que així ho van entendre el dia de la Comissió i diu que el Sr. Alcalde 
ha fet llegir el titular d’equitat entre dones i homes a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques. 
Diu que això no es veurà al final de la vigència del Pla, una vegada 
avaluats els objectius. Diu que fins llavors no es podrà dir si existeix o no 
equitat. 

 
• El Sr. Alcalde diu que ningú s’ha avançat i que només ha demanat que es 

fes una lectura de les conclusions del Pla com a resum dels resultats 
d’aquest treball. 
Diu que si això  molesta a la Sra. Montserrat Casals, ha d’entendre que el 
document incorpora les seves conclusions i que ell ha considerat que eren 
preceptives per tal que els veïns es poguessin fer una idea del document. 

   
 El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 



  
 
 

  

  
• El Sr. Josep R. Farran diu que el Pla és una radiografia de la situació 

actual i que amb els anys veurem si la situació està millor o pitjor. 
Diu que si ara es fa aquest Pla es perquè abans hi ha hagut un moviment 
feminista que ho ha impulsat. 
Diu que seria bo que no només ens quedéssim amb el discurs del 
feminisme de fa uns anys, que parlava només dels drets i de la paritat, ja 
que aquest, es un discurs equívoc i que resta potencialitat al feminisme. 
Diu que té l’esperança que amb el procés constituent que s’ha d’obrir a 
Catalunya, el feminisme acabi essent un pilar i un eix central d’aquest 
procés constituent, perquè pot arribar a interpel.lar en molts altres àmbits, 
com en l’educació o l’economia. 
Diu que està d’acord amb aquesta iniciativa però que encara hi ha molt 
camí per recórrer. 
 

• El Sr. Alcalde diu que no tots els municipis tenen un Pla d’Igualtat i que 
normalment el tenen ajuntaments més grans. 
Diu que Ajuntaments com en nostre o més petits, no en tenen i que els ha 
semblat una iniciativa interessant a nivell d’administració, per poder 
avaluar si existeixen diferències. Diu que aquesta eina tindrà cada tindrà 
més importància a nivell d’empreses i que com a administració 
l’ajuntament s’ha sumat a aquesta iniciativa, perquè han entès la seva 
vàlua. 
El Sr. Alcalde destaca el treball fet per la Sra. Sílvia Mansilla, que ha 
redactat el Pla i li agraeix la seva tasca. 

 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  

 
  
5.- APROVAR LA PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE FESTES LOCALS DE 
LES BORGES BLANQUES, PER L’ANUALITAT 2018 
Expedient 589/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets: 



  
 
 

  

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, fixa en 14 les festes laborals 
anuals, essent dues d’elles de caràcter local. 
Correspon a l’Ajuntament la fixació de dues de les festes laborals per a l’any 
2018, tenint en compte que aquestes no han de coincidir ni en diumenge ni en 
cap de les festes oficials fixades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya. 
Per aquest motiu, i una vegada emès Dictamen favorable per part de la 
Comissió Informativa de Governació, Cultura, Polítiques socials i Ciutadania, 
en sessió de 20 de juliol de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Proposar al Departament de treball les següents festes locals a Les 
Borges Blanques per l’any 2018: el 3 de setembre i el 4 de setembre de 2018. 
Segon.- Trametre la proposta al Departament de Treball abans del dia 31 de 
juliol de 2018. 
 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  
  

  
6.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
Expedient 687/2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

 
Antecedents: 
Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions per al finançament del servei de teleassistència, que presta el 
Consell Comarcal de les Garrigues. 
 
Per aquest motiu es va designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de 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. 
 
La Comissió informativa de governació, cultura, polítiques socials i ciutadania 
ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
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 reguladora de la concessió de 
subvencions per al finançament del servei de teleassistència. 
 
Segon.- 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. 
  
Tercer.- 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: 
  
• La Sra. Esther Vallés explica que el motiu d’aprovar aquesta ordenança es 

cobrir el percentatge del cost del servei de teleassistència que actualment 
assumeixen els usuaris d’aquest servei, per tal que resulti totalment gratuït 
per als usuaris. 
 

• El Sr. Alcalde diu que van adoptar aquest compromís adreçat a les 
persones d’edat avançada que requereixin d’aquest servei de 
teleassistència. 
 

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• El Sr. Salvador Noguera diu que votaran a favor de la proposta i que és 



  
 
 

  

una iniciativa molt bona i felicita a la regidora Sra. Esther Vallés per la 
mateixa. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu de grup de la CUP. 
 
• El Sr. Josep R. Farran felicita la regidora Sra. Esther Vallés per la proposta 
 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  

  
7.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 25 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC FIRA DE L’OLI 
Expedient 85/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Nominal 

Relació de fets: 
Aquest Ajuntament creu convenient modificar l’Ordenança fiscal número 25 
reguladora del preu públic Fira de l’Oli per introduir una bonificació no prevista 
en la redacció actual. 
 
Per aquest motiu es va encarregar a la intervenció municipal redactar el 
projecte de modificació de l’ordenança, el text de la qual consta a l’expedient. 
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació. 
La Comissió informativa d’economia, urbanisme i promoció econòmica ha 
dictaminat favorablement. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 25 
reguladora del preu públic Fira de l'Oli (únicament es fa constar la part de 
l’article que es modifica, quedant igual la resta): 
“Article 8.- Exempcions i bonificacions 
Es preveu una bonificació del 15% de l’import de la quota del preu públic a 
satisfer pels subjectes passius, per tots aquells que s’inscriguin a la Fira de 
l’Oli i efectuïn el pagament entre els dies 1 i 31 d’octubre, ambdós inclosos, 
de l’any anterior a la seva celebració.” 



  
 
 

  

 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant 
exposició pública del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels 
quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
estimin oportunes. 
  
Tercer.- Considerar definitivament adoptats aquests acords en cas que no es 
presentin reclamacions a l’expedient en el termini anteriorment indicat, 
procedint a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, moment 
en que entraran en vigor. 
 
• El Sr. Jordi Ribalta explica que amb aquesta modificació es vol bonificar un 

15% la quota d’inscripció a la Fira, per aquelles inscripcions que es facin 
efectives entre l’1 i el 15 d’octubre. 
Diu que si les inscripcions es fan abans, l’Ajuntament pot organitzar millor 
l’espai. 
Diu que l’any passat ja es va aplicar i que aquest any es modifica la 
corresponent ordenança fiscal. 
 

• El Sr. Alcalde diu que per millorar la organització de l’espai, s’ha considerat 
aplicar aquesta bonificació. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• El Sr. Salvador Noguera diu que si l’any passat es va aplicar i aquest any 

es regula, els sembla correcte que s’apliqui però, potser s’hauria d’haver 
regulat també l’any passat. 
 

• El Sr. Jordi Ribalta explica que la legislació necessita seguir els seus 
tràmits i que, de vegades les coses s’han de fer sobre la marxa. 
Diu que, com que ara hi som a temps, es regula per tal que es pugui 
aplicar aquest any. 

 
• El Sr. Alcalde diu que l’any passat l’Ajuntament no tenia els mateixos 

serveis a nivell d’intervenció com ara te per poder-ho tramitar. 
 

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP. 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que votarà a favor de la proposta. 
 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació, amb el següent resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla i Josep R. Farran 



  
 
 

  

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals i Albert 

Valero. 
 

  
8.- APROVAR L'INICI DE L'EXPEDEINT D'EXPROPIACIÓ DE PART DE LA 
FINCA SITUADA AL POLÍGON 3, PARCEL.LA 62 DEL T.M. DE LES 
BORGES BLANQUES I LA RELACIÓ DE BENS I DRET AFECTATS A 
L'OBJECTE D'EXPROPIACIÓ 
Expedient 785/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets: 
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Les Borges Blanques de 
29 de maig de 2017, es va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de 
l’obra “MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE 
LES BORGES BLANQUES", redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch Fort, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 138.036,04 € (cent trenta-vuit 
mil trenta-sis euros amb quatre cèntims). 
 
El projecte, que es troba en fase d’exposició pública preveu les següents 
actuacions: 
Obra d’urbanització.- 129.304,69 € 
Expropiació de terrenys 4.702,05 € 
Adquisició d'espècies vegetals 4.029,30 € 
 
Aquest projecte conté un annex d’expropiació d’una superfície de 2.285 m2 
de la finca situada al polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de Les Borges Blanques i 
inscrita al Registre de la Propietat de Les Borges Blanques al Tom 343, Llibre 
42, Foli 155, núm. de finca 4582. 
 
La superfície a expropiar contempla la part de finca afectada per vialitat, 
segons el Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents i 
una porció més de terreny, de la mateixa finca, la conservació de la qual 
resultaria antieconòmica per al propietari, i que servirà, en part, per atalussar 
la part del camí ampliada i donar seguretat a l’obra. 
 
La valoració dels bens i drets objecte d’expropiació, que es troba recollida 
com annex al projecte, redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch Fort, és de 
4.702,05 € (quatre mil set-cents dos euros amb cinc cèntims). 
 
L'aprovació del projecte d'obres porta implícita la declaració d'utilitat pública i 
interès social de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys afectats per 



  
 
 

  

la seva execució, als efectes de la seva expropiació, d’acord amb l'article 94 
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 10 de la Llei 
d'expropiació forçosa i per tant, comporta l’autorització per a expropiar els 
bens i drets necessàries per a la seva realització. 
 
Fonaments de dret: 
- Els articles 9 i següents de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 

desembre de 1954. 
- Els articles 10 i següents del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, 

aprovat pel Decret de 26 d'abril de 1957. 
- L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

règim local. 
- Els articles 90 a 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel 

que s'aprova el Text refós de les  disposicions legals vigents en matèria de 
règim local. 

- L’article 8.1 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 reconeix al 
municipi la potestat expropiatòria, que es regularà per la seva legislació 
específica. 

- L’article 23 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, 
disposa que “Quan l’expropiació impliqui només la necessitat d’ocupació 
d’una part de finca rústica o urbana, de manera que resulti antieconòmic 
per al propietari conservar la part de finca no expropiada, aquest pot 
sol·licitar de l’Administració que l’expropiació esmentada comprengui la 
totalitat de la finca, sobre la qual cosa s’ha de decidir en el termini de deu 
dies. La resolució esmentada és susceptible del recurs d’alçada que 
disposa l’article anterior, i no s’hi pot interposar el recurs contenciós 
administratiu, sinó que cal atenir-se al que disposa l’article 46.” 

- L’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa que “L'aprovació d'un pla 
urbanístic, d'un polígon, d'un projecte d'urbanització o d'un projecte de 
delimitació de sòl per al patrimoni públic, d'acord amb l'article 161, implica 
la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels 
terrenys i els edificis afectats, als fins d'expropiació o d'imposició de 
servituds, o bé d'ocupació temporal dels terrenys. L'expropiació ha 
d'abastar totes les superfícies i les instal·lacions necessàries per garantir 
el ple valor, el rendiment i la funcionalitat dels béns que en són objecte.”  
 

Realitzada la tramitació legalment establerta, vist l'informe de la Secretaria i 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme 
i Promoció econòmica en sessió de 20 de juliol de 2017, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Constatar i ratificar la declaració implícita d'utilitat pública i interès 
social, a l'efecte d'expropiació de part de la finca situada al polígon 3, parcel.la 
62 del T.M. de Les Borges Blanques, que es desprèn del Text Refós les 



  
 
 

  

Normes Subsidiàries de Planejament, provades definitivament per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Lleida, el dia 6 d’abril de 1994, que contemplen 
com a sistema viari una part de la superfície a expropiar.  
 
SEGON.- Estimar com a necessària la realització de l'obra MILLORA DE LA 
SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES 
BLANQUES, de conformitat amb al projecte tècnic de que es disposa, 
considerant implícita la declaració d'utilitat pública de les obres que s'hi 
contemplen a l'efecte de l’expropiació de part de la finca situada al polígon 3, 
parcel.la 62 del T.M. de Les Borges Blanques, de conformitat amb els articles 
94 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 
10 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954.  
 
TERCER.- Aprovar la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a 
expropiar necessàriament per a l'execució de l'obra. 
FINCA 1 
Titular de la finca Antonio Gasol Casals i Ramona Ribes Figueres 
DNI 40752050-Y                  40824754-F 
Domicili dels titulars C/ Afores, 1-1 S (disseminat) 
Emplaçament de la finca Polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de Les Borges Blanques 
Qualificació urbanística Sòl urbà afectat com a sistema viari i sòl no urbanitzable. 
Referència cadastral Polígon 3, parcel.la 62 
Finca registral Finca 4582, Tomo 343, Llibre 42, Foli 155 
Descripció registral finca núm. 
1 

Peça de terra, regadiu, situada al Terme Municipal de Les 
Borges Blanques, partida “Davall del Castell” de superfície 
una hectàrea, quinze àrees, vuitanta-una centiàrees. Limita 
per orient amb Torre Cardona, migdia amb camí, ponent amb 
Sonsolación Mònica i nord amb José Ricart 

Situació jurídica finca núm. 1 Sense càrregues 
Títol d’adquisició Pertany als titulars per meitat i proindivís per títol de compra 

segons escriptura autoritzada pel Notari de l’Espluga de 
Francolí Sr. Paulino Angel Santos Polanco el dia 8 d’abril de 
1968 

Afectació Obra de Millora de la seguretat del camí del Cementiri Vell de 
Les Borges Blanques. Vialitat 

Superfície afectada 2.285 M2 
 
QUART.- Procedir a la publicació d'aquest acord en la forma a que es refereix 
l'article 18 de la Llei d'expropiació forçosa, obrint la informació pública durant 
un termini de quinze dies, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida i en un dels diaris de més difusió d’àmbit 
provincial, amb notificació personal als interessats, per a que els titulars de 
béns i drets afectats puguin aportar per escrit les dades que permetin la 
rectificació dels possibles errors que s'estimin en la relació publicada o 
oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o de 
fons, que han de fonamentar motivadament. 
Als efectes de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, 



  
 
 

  

qualsevol persona natural o jurídica pot comparèixer al·legant els antecedents 
o les referències que estimi pertinent.  
 
DEBAT: 
• El Sr. Francesc Mir explica que aquest terreny és necessari per executar el 

projecte denominat “Millora de la seguretat del camí del cementiri vell”. Diu 
que aquest projecte ha estat redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch, i 
que el seu pressupost és de 138.000 €, amb el detall exposat. 
Diu que aquest camí presenta unes condicions molt dolentes i que 
aquesta mateixa setmana s’ha hagut de fer una intervenció per delimitar 
una zona de pas de direcció única, atès que el terreny cedeix. 
Explica que per poder tirar endavant l’obra, cal adquirir una part de la finca 
del Sr. Gasol i que existeix un acord amb el veí per adquirir els 2.285 m2 
de terreny pel preu de 4.200 €. 
Explica que en aquesta part de finca que s’adquirirà es construirà un mur 
de contenció del camí i d’aquesta manera es podrà fer el camí més ample. 
Diu que aquesta actuació es troba inclosa dins el Pla de Barris, 
pràcticament en la seva totalitat, de manera, que una vegada executada, 
justificada i certificada l’obra es cobrarà la corresponent subvenció. 
 
Diu que una vegada tramitat aquest expedient es podrà adquirir la finca i 
iniciar l’obra, l’execució de la qual es considera urgent. 
 

• El Sr. Alcalde exposa que malgrat l’expedient es tramiti com una 
expropiació forçosa, existeix acord entre l’Ajuntament i els propietaris de la 
finca, ja que no existia cap altra possibilitat per eixamplar el camí 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC. 
 
• El Sr. Salvador Noguera diu que estan d’acord amb la proposta i que 

espera que, amb el Pla de Barris es pugui aconseguir el màxim de 
subvencions possibles. 
 

• El Sr. Alcalde diu que el finançament del Pla de Barris s’acaba aquest any i 
que l’Ajuntament ha obtingut una pròrroga fins al 30 de juny de 2018 per 
executar les obres previstes. Diu que és la única línia de subvencions 
vigent, a manca de PUOSC. 
Diu que pe les inversions dins el Pla de Barris, l’Ajuntament assumeix el 
seu finançament i que posteriorment es rebran les subvencions.   
 

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP  
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que votarà a favor de la proposta. 

 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 



  
 
 

  

nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  

  
9.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT 
MUNICIPAL I BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER L’INS JOSEP 
VALLVERDÚ DE LES BORGES BLANQUES 
Expedient 658/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Antecedents: 
 
I.- L’INS. Josep Vallverdú de les Borges Blanques en data 27 de juny de 2017 
comunicà la realització d’obres per dur a terme la renovació de la instal·lació 
de la il·luminació exterior del centre per motius de seguretat, situat al c/ Dr. 
Trueta, s/n de les Borges Blanques, que consta amb el núm. d’Exp. 113/17 
(Gestiona 658/2017), amb un pressupost de 19.647,00€. 
 
II.- Els serveis tècnics municipals en data 6 de juliol de 2017 informen 
favorablement la realització de les obres comunicades, manifestant que 
l’actuació proposada està d’acord amb la normativa urbanística vigent. 
III.- En escrit de data 13 de juliol de 2017 el senyor Josep Agustí Segarra, 
secretari de l’INS Josep Vallverdú sol·licita la bonificació de l’impost 
d’instal·lacions, construccions i obres, atenent que es tracta d’una actuació de 
millora del centre educatiu. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions sobre 
la quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. 
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 



  
 
 

  

simple dels seus membres. (...)” 
 

L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 70% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una entitat de caràcter públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 30 de 
juliol de 2015 va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern Local la 
concessió de beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals 
on la competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la 
bonificació sigui igual o inferior als 3.000 euros. 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme 
i Promoció Econòmica en sessió de 20 de juliol de 2017, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres de renovació de la instal·lació de la il·luminació 
exterior del centre per motius de seguretat de l’Institut Josep Vallverdú situat 
al c/ Dr. Trueta, s/n de les Borges Blanques (Exp. 113/17 (Gestiona 
658/2017)), promogudes per l’INS. Josep Vallverdú, d’especial interès i utilitat 
municipal per concórrer les circumstàncies socials que preveu l’article 4.2. de 
l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Reconèixer al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya una bonificació del 70% sobre el total de 681,75 € de quota total 
meritada en concepte d’ICIO, essent l’import final bonificat de 477,22 €. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’INS. Josep Vallverdú de les Borges 
Blanques en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació 
municipals als efectes oportuns. 
  
DEBAT: 
• El Sr. Alcalde exposa que aquesta obra té dret a obtenir una bonificació 

contemplada en la corresponent Ordenança Fiscal, del 70% de l’ICIO 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC 
 
• El Sr. Salvador Noguera diu que votaran a favor de la proposta i creu que 

la bonificació, en aquest cas, hauria de ser més elevada. 
 

• El Sr. Alcalde diu que tot i donar la raó al Sr. Noguera pel que fa a la 



  
 
 

  

bonificació, diu que també s’ha de tenir present que l’Ajuntament s’ha fet 
càrrec de moltes obres a l’Institut que és propietat de la Generalitat de 
Catalunya i per tant, l’Ajuntament ha assumit molta despesa en aquest 
edifici que s’ha cedit per l’Escola Municipal de Música. 

  
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que votarà a favor de la proposta  

 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  

  
10.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT 
MUNICIPAL I BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA PROMOGUDA PER JORDI 
BOSCH GARCIA I NORET CORNUDELLA SOLÉ 
Expedient 296/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Antecedents: 
I.- El senyor Jordi Bosch Garcia i la senyora Noret Cornudella Solé, en data 
16 de maig de 2017 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme el 
Projecte bàsic i executiu de reforma i rehabilitació d'un habitatge unifamiliar 
situat a la Plaça Constitució, 11 de les Borges Blanques, d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecte Jordi Solé Sans, visat amb número 
2017500277 en data 26.4.2017 que consta amb el  núm. d’Exp. 083/17, 
(Gestiona 87/2017).  
 
II.- L’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera, en data 25 de maig 
de 2017 informa que aquestes obres sol·licitades s’ajusten al planejament 
urbanístic, i informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres. 
Igualment, en el mateix informe manifesta que “L’edifici està inclòs en 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i en la 
relació d’edificacions de l’annex I de les normes subsidiàries d’edificacions 
d’interès històricartístic. .../... Respecte a la sol·licitud de bonificació de la 



  
 
 

  

llicència, es considera que en pot ser beneficiat, ja que la reforma afecta a un 
edifici que està catalogat com d’interès històric-artístic.”  
 
III.- Atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, els interessats van 
ingressar en data 25 de maig de 2017, prèviament a poder obtenir la llicència, 
els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de 
liquidació provisional:  
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.3,47
% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

083/17 
Gestiona 
87/2017 

M. NORET 
CORNUDELLA 
SOLÉ / JORDI 
BOSCH GARCIA 

Pl. Constitució, 11 7.338,65 528,72 3,00 7.870,37 

Pressupost 211.488,43 €   

Actuació 

reforma i 
rehabilitació d'un 
habitatge 
unifamiliar 

  

Fiança gestió residus 150,00 €   
                
 IV.- En escrit presentat en data 16 de maig de 2017 el senyor Jordi Bosch 
Garcia i la senyora Noret Cornudella Solé sol·liciten que es declari “aquesta 
construcció d’especial interès per concórrer circumstàncies cultural i històric-
artístiques” i ques “s’apliqui la bonificació del 35% en el permís d’obres que 
s’està tramitant per a les obres de finalització de la rehabilitació de la 
vivenda”.   
 
V.- El pressupost presentat de l’actuació a realitzar és de 211.488,43€, sobre el 
qual s’aplica el tipus de gravamen del 3,47% per al càlcul de l’import de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el qual ascendeix la 
quantitat de 7.338,65 €. La bonificació del 35% d’aquest impost seria per tant 
de 2.568,53 €. Per tant, correspon  a la Junta de Govern Local la concessió 
d’aquesta bonificació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 103. 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), preveu: 

“2. Les ordenances fiscals poden regular les següents bonificacions 
sobre la quota de l'impost: 
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. 
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. (...)” 



  
 
 

  

 
L’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu que gaudiran d’una bonificació 
prèvia sol·licitud de l’interessat, les construccions, instal·lacions i obres que 
siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històric-artístiques o 
de foment de l’ocupació, essent del 35% el percentatge de bonificació per les 
obres que es realitzen directament per una per una entitat de caràcter privat.  
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 30 de 
juliol de 2015 va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern Local la 
concessió de beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals 
on la competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la 
bonificació sigui igual o inferior als 3.000 euros.  
 
Per tot l’exposat, i Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa 
d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de 20 de juliol de 
2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents 
ACORDS:                                                                                   
Primer.- Declarar les obres per dur a terme el Projecte bàsic i executiu de 
reforma i rehabilitació d'un habitatge unifamiliar situat a la Plaça Constitució, 11 
de les Borges Blanques d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Jordi 
Solé Sans, visat amb número 2017500277 en data 26.4.2017 que consta amb 
el  núm. d’Exp. 083/17, (Gestiona 87/2017), promogudes pel senyor Jordi 
Bosch Garcia i la senyora Noret Cornudella Solé, d’especial interès i utilitat 
municipal per concórrer les circumstancies culturals i històrico-artístiques que 
preveu l’article 4.2. de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, considerant que l’edifici està inclòs en 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i en la 
relació d’edificacions de l’annex I de les normes subsidiàries d’edificacions 
d’interès històrico-artístic, d’acord amb el contingut de l’informe tècnic de data 
25 de maig de 2017 esmentat a l’antecedent II.  
 
Segon.- Reconèixer al senyor Jordi Bosch Garcia i a la senyora Noret 
Cornudella Solé una bonificació del 35% sobre el total de7.338,65 € de quota 
total meritada en concepte d’ICIO, essent l’import final bonificat 
de 2.568,53 €.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Jordi Bosch Garcia i a la senyora 
Noret Cornudella Solé en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i 
Recaptació municipals als efectes oportuns. 
  
DEBAT: 
• El Sr. Alcalde exposa que ens trobem davant un altre cas de bonificació 

de l’ICIO per una casa catalogada de la Plaça 



  
 
 

  

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC 
 
• El Sr. Salvador Noguera manifesta que si té dret al benefici ho troben 

correcte. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que votaran a favor de la proposta però diu que 

davant l’elevat nombre de cases velles al municipi, és benvinguda la 
iniciativa de compra d’aquest immoble, però que no pot ser que una 
administració pública no es plantegi polítiques d’habitatge o polítiques de 
recuperació del casc antic, per no trobar-nos en una situació com la del 
carrer Carnisseria, amb l’enderroc d’una altra casa.  
 

• El Sr. Alcalde manifesta que en relació amb la casa del carrer Carnisseria 
aquest Ajuntament ja ha fet mostres durant cinc anys per recuperar 
aquest immoble que ja no reunia condicions d’habitatge i que, tot i que 
també interessava adquirir a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament va 
aconseguir que la Generalitat desistís del seu dret de tanteig. 
També va aconseguir rebaixar molt el preu inicial del mateix. 
Diu que l’ajuntament enderrocarà l’edifici i es guanyarà un espai públic en 
aquesta zona. 

 
• El Sr. Josep R. Farran diu que ell no era coneixedor que la Generalitat de 

Catalunya havia demanat d’exercir el seu dret de tanteig però creu que si 
hagués adquirit l’habitatge no hagués estat per enderrocar-lo. 
Diu que, si al casc antic hi ha la possibilitat que les cases no vagin a terra 
cal fer-ho, ja que, al casc antic, no vol que només hi hagi aparcaments 
sinó també habitatges plens de gent i que això vol dir que també els 
comerços funcionaran i no aparcaments. 

 
• El Sr. Alcalde diu que tot i poder donar-li al Sr. Josep R. Farran la raó en 

tots els aspectes, i sumar-se a les polítiques de dinamització del casc 
antic i de comerç de proximitat, on l’Ajuntament fa tres anys que es suma, 
juntament amb 33 municipis més de Catalunya, diu que aquest immoble 
no reunia cap condició d’habitatge. 
Diu que aquest habitatge es trobava en males condicions i la 
responsabilitat de la seva conservació no deixa de ser de l’Ajuntament, de 
manera subsidiària, tot i ser conseqüència de la deixadesa dels titulars. 

 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 



  
 
 

  

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  
  

  
11.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 
LLARG TERMINI PER IMPORT DE 600.000,00 € AMB L’ENTITAT BANC 
SABADELL, S.A. 
Expedient 78/2017 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

Antecedents: 
Per Providència d’Alcaldia de data 28 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a 
la concertació duna operació de crèdit a llarg termini per import de 600.000,00 
euros per atendre les inversions a realitzar en l’exercici 2017. 
En data 3 de maig de 2017 es van cursar invitacions a les entitats següents: 

−Caixabank. 
−Ibercaja. 
−Banc Santander Central Hispano. 
−Caixa Rural. 
−Banc Sabadell. 
−Banc Bilbao Vizcaya Argentaria. 

Transcorregut el període per a la presentació d’ofertes, s’han presentat les 
següents: 
Entitat: Banc Sabadell, SA 
Oferta 1:                                                         Oferta 2: 
Import: 600.000,00 euros                               Import: 600.000,00 euros 
Termini total: 10 anys                                     Termini total: 10 anys 
Carència: 2 anys                                            Carència: 1 any 
Interès: Euríbor 3 mesos + 0,87%                 Interès: Euríbor 3 mesos + 0,75%  
Interès inicial del 0,54%                                 Interès inicial del 0,42% 
Comissió d’obertura: 0%                                Comissió d’obertura: 0% 
Comissió estudi: 0%                                       Comissió estudi: 0% 
Comissió amortització: 0%                             Comissió amortització: 0% 
Interès de demora: 2% s/interès préstec   Interès de demora: 2% s/ interès pr.  
 
Entitat: Banc Santader Central Hispano, SA 
Import: 600.000,00 euros 
Termini total: 10 anys 
Carència: 2 anys 
Interès: Euríbor 3 mesos + 0,96% 
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió estudi: 0% 



  
 
 

  

Comissió amortització: 0%  
 
Entitat: Caixabank, SA 
Import: 600.000,00 euros 
Termini total: 10 anys 
Carència: 2 anys 
Interès: Euríbor 3 mesos + 0,96% 
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió estudi: 0% 
Comissió amortització: 0%  
 
Analitzades les ofertes, la més favorable per a la corporació és l’oferta 
número 1 presentada per l’entitat Banc Sabadell, SA. 
 
Des de Secretaria i intervenció s’han emès els corresponents informes. 
 
Vist el que disposen els articles 48 a 55 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 
4.1.l) del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic que exclou del 
seu àmbit les operacions financeres de qualsevol modalitat destinades al 
finançament de necessitats pressupostàries 
 
Vist l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en relació a les competències del Ple de l’Ajuntament per a 
la concertació d’operacions de crèdit amb els límits que corresponen a cada 
cas.  
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme 
i Promoció Econòmica, de 20 de juliol de 2017, es proposa al Ple l'adopció del 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg 
termini, amb l’entitat Banc Sabadell, SA per un import de 600.000,00 €, per 
finançar les inversions previstes per a l’exercici 2017, amb les condicions 
financeres següents:  
Import: 600.000,00 euros 
Termini total: 10 anys 
Carència: 2 anys 
Interès: Euríbor 3 mesos + 0,87%. Interès inicial del 0,54%.  
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió estudi: 0% 
Comissió amortització: 0% 
Interès de demora: 2% sobre l’interès del préstec.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 



  
 
 

  

d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec i la 
documentació necessària per a l’execució del present acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les entitats interessades. 
 
• El Sr. Alcalde explica que per finançar les actuacions incloses en el Pla de 

Barris i per altres inicialment previstes, és necessari concertar una 
operació d’endeutament a llarg termini. 
Diu que durant l’exercici 2016 es va fer un esforç important per amortitzar 
endeutament i reduir les pòlisses de tresoreria per import de 1.254.195 € i 
que representa una tercera part del deute que tenia l’Ajuntament entre 
llarg i curt termini. 
Diu que, per tant, la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament, que a 31 de 
desembre de 2016 era del 41%, justifica la concertació d’aquest nou 
préstec a llarg termini, tant per la capacitat de l’Ajuntament, com per les 
obres que ha de finançar, respecte les quals, l’Ajuntament, ha d’avançar 
els diners. 
Diu que la proposta ha estat informada favorablement per l’interventor i per 
la secretària i que aquesta operació de crèdit no suposarà un increment 
important de la ràtio d’endeutament, prevista en un 55% o 56% a 31 de 
desembre de 2017. 
Diu que és la primera operació de préstec a llarg termini que es fa en 
l’actual mandat. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula la portaveu del grup d’ERC 
 
• El Sr. Salvador Noguera diu que troben correcte que es formalitzi aquest 

préstec a llarg termini per finançar inversions com les comentades però el 
que no troben correcte, tenint en compte que la comissió d’obertura i la 
comissió per amortització anticipada són a zero, és que, en el moment en 
que es rebin les corresponents subvencions, no es destinin a amortitzar 
aquest préstec. 
Diu que en el moment en que arribin les subvencions, s’haurien de 
destinar a amortitzar aquest préstec anticipadament. 
Diu que ho van consultar durant la Comissió Informativa i que se’ls va dir 
que, en principi, les subvencions no es destinarien a amortitzar el préstec, 
sinó a altres coses que es puguin fer. 
Diu que ells consideren correcte formalitzar el préstec per disposar dels 
diners però que quan arribin els diners, es destinin a amortitzar el préstec. 

 
• El Sr. Alcalde diu que entén el propòsit del Sr. Salvador Noguera i que en 

aquest moment només s’està aprovant la concertació de l’operació de 
crèdit. Diu que en el moment en que arribin les subvencions es valorarà 
poder amortitzar anticipadament el crèdit. 



  
 
 

  

 
El Sr. Alcalde dona la paraula la Sr. Josep R. Farran 
 
• El Sr. Josep R. Farran pregunta si amb el préstec que es sol.licita 

s’executarà l’obra a l’Av. Francesc Macià. 
• El Sr. Francesc Mir diu que aquest préstec s’utilitzarà per pagar les 

inversions del Pla de Barris. Diu que el cost per l’Ajuntament d’aquestes 
inversions és superior als 400.000 €.  
Diu que l’Ajuntament trigarà uns dos o tres anys a rebre aquests 400.000 € 
de subvencions i per aquest motiu, si l’Ajuntament no concerta aquest 
préstec es veurà decapitalitzat. 
Explica que per l’Av. Francesc Macià existeix un projecte de més de 
200.000 € i que aquesta obra està inclosa dins el Pla de Barris. Per tant, el 
préstec també servirà per finançar aquesta inversió. 

 
• El Sr. Josep R. Farran diu que quan es va fer la reunió amb els veïns de 

l’Av. Francesc Macià es va preguntar si es disposarien dels diners de la 
Diputació per fer l’obra i que la resposta va ser que sí. 
Diu que en aquella reunió es va preguntar fins a tres vegades quin termini 
hi havia per presentar propostes alternatives al projecte i es va contestar 
que hi havia molta pressa en tirar endavant l’obra perquè si no es perdria 
la subvenció. 
Diu que davant aquest fet, votarà en contra de la proposta. 

 
• El Sr. Francesc Mir diu que això no va ser així. Diu que els veïns van 

preguntar quin cost els repercutiria l’execució d’aquesta obra com a veïns i 
que la resposta va ser que l’obra no suposaria cap cost pels veïns i que el 
seu finançament aniria de la següent manera: 50% de fons propis i 50% 
d’una subvenció de la Diputació de Lleida. 

  
  
  
• El Sr. Alcalde manifesta que aquest préstec és del tot necessari desprès 

d’haver amortizat en els darrers anys endeutament per valor d’1.800.000 € 
i per tant. 
Dui que les actuacions que es finançaran amb el préstec són prioritàries 
per la municipi i que no es poden demorar més. 
Diu que la situació actual de l’Ajuntament permet la formalització d’aquest 
deute, ja que l’import anual d’amortització de l’Ajuntament es situa al 
voltant de l’import del deute de l’operació que es concerta. 
 

 ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació, amb el següent resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla. 



  
 
 

  

- Vots en contra: Josep R. Farran. 
- Abstencions: Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals i Albert 

Valero. 

 
  
12.- APROVAR L’EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS 
D’EXERCICIS TANCATS 
Expedient 82/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

1. ANTECEDENTS 
1.1. En data 17 de maig de 2017 l’Alcalde va encarregar a la Intervenció 
municipal informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 
1.2. En data 11 de juliol de 2017 s’ha emès informe favorable d’intervenció en 
relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 

# Exercici 
Aplicació 
pressupostària Descripció Motiu Import 

1 2002 35004 Contribucions especials Prescripció 31.119,74 

2 2004 32100 
Taxes llicències 
urbanístiques Prescripció 204,15 

3 2004 35005 Contribucions especials Prescripció 9.573,56 

4 2004 35006 Contribucions especials Prescripció 38.405,32 

5 2014 35008 Contribucions especials Prescripció 451,28 

6 2005 11600 IIVTNU Prescripció 49,20 

7 2005 32300 Taxes llicències obertura Prescripció 209,00 

8 2005 35002 Contribucions especials Prescripció 49.766,57 

9 2005 35009 Contribucions especials Prescripció 2.123,08 

10 2005 75081 
Subv. Generalitat PUOSC 
il.luminació 

Error. Justificació 
insuficient 2.004,34 

11 2005 76101 
Subv. Diputació PUOSC 
il.luminació 

Error. Justificació 
insuficient 2.056,84 

12 2006 11600 IIVTNU Prescripció 688,67 

13 2006 32300 Taxes llicència obertura Prescripció 108,00 

14 2007 13000 IAE Prescripció 321,56 



  
 
 

  

15 2007 29000 ICIO Prescripció 8.142,98 

16 2007 30200 Taxa recollida brossa Prescripció 313,91 

17 2007 32900 Plaques Prescripció 2,60 

18 2007 33500 OVP taules i cadires Prescripció 252,00 

19 2007 33901 OVP material d'obres Prescripció 598,00 

20 2008 11600 IIVTNU Prescripció 985,04 

21 2008 13000 IAE Prescripció 96,88 

22 2008 39901 Altres ingressos fira Prescripció 784,34 

23 2008 39904 
Recaptació esport 
(tanques publicitat) Prescripció 198,45 

24 2009 32100 
Taxes llicències 
urbanístiques Prescripció 50,00 

25 2009 32300 Taxes llicències obertura Prescripció 795,00 

26 2009 75061 Subv. Comerç Error 0,38 

27 2010 29000 ICIO Prescripció 5.711,04 

28 2010 32100 
Taxes llicències 
urbanístiques Prescripció 1.142,21 

29 2010 32900 Plaques Prescripció 3,00 

30 2010 45063 
Subv. Pla de barris 
despesa corrent 

Error. Justificació 
insuficient 89,99 

31 2010 45065 
Subv. Generalitat 
Memorial democràtic 

Error. Justificació 
insuficient 882,00 

32 2011 33500 OVP taules i cadires Prescripció 180,00 

33 2011 33901 OVP material d'obres Prescripció 356,00 

34 2011 39901 Altres ingressos fira Prescripció 272,40 

35 2011 39904 
Recaptació esport 
(tanques publicitat) Prescripció 360,22 

36 2011 45080 
Subv. Generalitat setmana 
blanca Error. Duplicitat 255,00 

37 2011 45080 
Subv. Generalitat inicia 
2011 Error. Duplicitat 15.000,00 

38 2012 3430000 
Recaptació esport 
(tanques publicitat) Baixa 368,88 

39 2012 7508500 Subv. FEDER varis Error. RD 1.438,36 



  
 
 

  

carrers correspon a 2017 

40 2013 3430000 
Recaptació esport 
(tanques publicitat) Baixa 230,00 

41 2013 7510200 
Subv. Generalitat tennis 
taula Error. Duplicitat 83.384,53 

42 2014 4508001 
Subv. Institut Català de les 
Dones Error 1,00 

43 2014 4610000 
Subv. Diputació Fira Oli 
Missió Inversa Error. Duplicitat 10.000,00 

44 2014 4610000 
Subv. Diputació activitats 
firals 2014 Error. Duplicitat 12.400,00 

45 2014 4610000 
Subv. Diputació campanya 
fruita Error 37,18 

46 2014 4610000 
Subv. Diputació reparació 
dipòsit aigua 

Error. Canvi 
subvenció. A 
imputar 2017 22.813,72 

47 2015 2900000 ICIO Error. Duplicitat 6.680,96 

48 2015 3210000 
Taxes llicències 
urbanístiques Error. Duplicitat 543,01 

49 2015 3290000 Plaques Error. Duplicitat 18,00 

50 2015 4508006 
Subv. Generalitat 
il.luminació 

Error. No 
concedida 3.834,56 

51 2016 3490002 
Ingressos quotes 
expositors Error -992,00 

52 2016 3990001 Altres ingressos fira Error -344,00 

53 2016 4610004 
Subv. Diputació Fira 
Wargames Renúncia 2.800,00 

54 2016 4610010 
Subv. IEI adquisició 
material centre cívic Renúncia 1.011,85 

      
  TOTAL 317.778,80 

      
 
La Comissió informativa d’economia, urbanisme i promoció econòmica ha 
dictaminat favorablement la proposta. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques enuncia, entre d’altres, 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici 



  
 
 

  

o a instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus 
actes. 
 
2.2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
estableix, entre d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per 
pagament, prescripció, compensació o condonació. 
 
2.3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
disposa que prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar 
el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament 
dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions 
derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i 
el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir les devolucions 
derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i 
el reemborsament del cost de les garanties. 
 
2.4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
estableix que la prescripció s’aplicarà d’ofici. 
 
2.5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
disposa que els deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius 
procediments de recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels 
obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia procedent, mitjançant la 
declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es 
rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el 
termini de prescripció, no s'hagués rehabilitat. 
 
2.6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o 
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta 
administratiu a favor del mateix obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o 
a instància de l’obligat tributari.  
 
2.7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària 
estableix que els deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, 
en la quantitats i amb els requisits que en aquella es determinin. 
 
2.8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos 
propis de caràcter tributari.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de drets de cobrament d’exercicis tancats, integrats 
en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 317.778,80 euros, 
d’acord amb el detall que figura en la part expositiva d’aquesta proposta. 



  
 
 

  

 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa 
dels drets relacionats anteriorment. 
 
DEBAT: 
• El Sr. Alcalde diu que amb aquesta proposta es fa una regularització 

important per tenir sanejats els drets reconeguts endarrerits. 
Diu que els motius de la baixa són diversos, des de la prescripció fins a la 
duplicitat comptable o per error en l’anotació comptable. 
Diu que el Sr. Interventor ha treballat la qüestió amb rigor i ha sabut 
determinar els motius de la proposta de baixa. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC 
 
• El Sr. Salvador Noguera manifesta que quan es va presentar la liquidació 

dels comptes del 2015 i del 2016 ja van comentar que existien partides de 
les anualitats 2000 o 2001 que calia depurar. 
Diu que es congratulen que al final s’hagin depurat 

  
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que l’import dels drets que es donen de baixa 

supera els 300.000 € i felicita el Sr. Interventor per la seva seriositat. 
Diu que algun tipus de responsabilitat hauria de tenir l’actual equip de 
govern en aquest assumpte. 
Pregunta quina informació es disposa respecte l’import que es dona de 
baixa d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per al memorial 
democràtic per import de 882 €. 

 
• El Sr. Interventor contesta que segurament la justificació de la inversió va 

ser inferior a l’import de la subvenció assignada i que per aquest motiu va 
quedar reconegut aquest excés de subvenció que no es va arribar a cobrar. 
 

• El Sr. Alcalde diu que és la primera vegada que s’aprova un expedient de 
baixa de drets i que, si de cas, la responsabilitat és compartida amb tots els 
equips de govern. 

ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  
 



  
 
 

  

  
13.- APROVAR L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACOINS RECONEGUDES 
D’EXERCICIS TANCATS 
Expedient 81/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

1. ANTECEDENTS 
1.1. En data 17 de maig de 2017 l’Alcalde va encarregar a la Intervenció 
municipal informe relatiu a la baixa de d’obligacions d’exercicis tancats. 
1.2. En data 4 de juny de 2017 s’ha emès informe favorable d’intervenció en 
relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 
  

# Exercici 
Aplicació 
pressupostària Descripció Import 

1 2013 932 22708 Plaques fotovoltaiques 36,94 
2 2014 324 48402 Subv. AMPA escola música 225,00 
3 2014 334 48405 Subv. Ateneu Popular Garriguenc 2.700,00 
4 2014 337 48402 Subv. Grallers els Mosquits 1.350,00 
5 2014 912 23000 Indemnització òrgans de govern -4.924,20 

6 2014 924 48401 
Subv. Associació de dones La 
Rosada 945,00 

7 2014 932 22708 Plaques fotovoltaiques 49,21 

8 2014 942 46500 
Consell Comarcal tram 
supramunicipal 10.569,07 

9 2015 165 21000 Consum mòbils 1,64 
10 2015 342 22699 Despeses diverses esports 49,00 
11 2015 431 22799 Treballs altres empreses comerç 21,00 
12 2015 491 21300 Allotjament web ràdio 72,60 

13 2015 912 10000  
Retribucions laboral temporal 
òrgans govern 439,46 

14 2015 932 22708 Plaques fotovoltaiques 16,25 
15 2016 163 21400 Manteniment vehicles neteja viària 1.142,30 

16 2016 171 21300 
Manteniment instal·lacions parcs i 
jardins 20,45 

17 2016 171 21400 Manteniment vehicles parcs i jardins 134,09 

18 2016 321 21300 
Manteniment instal·lacions llar 
infants 210,72 

19 2016 334 48405 Subv. Ateneu Popular Garriguenc 1.350,00 
20 2016 342 21200 Manteniment poliesportiu 69,03 
21 2016 431 21000 Manteniment infraestructura comerç 78,00 
      

TOTAL 14.555,56 
      



  
 
 

  

  
1.3. Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació ni 
reclamació. 
1.4. La Comissió d’economia, urbanisme i promoció econòmica ha dictaminat 
favorablement. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques enuncia, entre d’altres, 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus 
actes. 
 
2.2. L’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
disposa que prescriurà als quatre anys el dret a exigir el pagament de les 
obligacions ja reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors 
legítim. Aquest termini comptarà des de la data de notificació del reconeixement 
o liquidació de la respectiva obligació. 
 
2.3. L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques regula el tràmit d’audiència. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats per import total 
de 14.555,56 €, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva d’aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa de 
les obligacions relacionades anteriorment. 
 
DEBAT: 
• EL Sr. Alcalde explica que l’import de les obligacions reconegudes pendents 

de pagament d’exercicis tancats que es donen de baixa és molt inferior a 
l’import dels drets. 
El Sr. Alcalde agraeix la tasca del Sr. Interventor per donar una imatge més 
fidel dels comptes municipals. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC que no manifesta res 
al respecte. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP que no manifesta 
res al respecte. 
 



  
 
 

  

ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap.  
 

  
14.- DONAR COMPTE DE L’INFORME 4/2017 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES RELATIU A LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN MUNICIPIS 
D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2013 
Expedient 379/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

En data 11 d’abril de 2017, el Ple de la Sindicatura de Comptes va acordar 
aprovar l’informe 4/2017 relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 
5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013. 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va ser uns dels quaranta-set municipis 
tractats en l’esmentat informe. 
 
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha 
de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i se n’ha de 
fer publicitat a la seu electrònica.   
Per tot això, es dóna compte al Ple de l’informe 4/2017 elaborat per la 
Sindicatura de Comptes relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 
5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013. 
 
• El Sr. Alcalde diu que aquest informe recull dades de molts municipis entre 

5.000 i 20.000 habitants i que no es refereix únicament al municipi de les 
Borges Blanques. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup d’ERC que no manifesta res 
al respecte. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup de la CUP que no manifesta 
res al respecte. 
 
ACORD: 
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe. 



  
 
 

  

 

  

15.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT 
 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Salvador Noguera procedeix a la 
lectura de la Moció presentada pel seu grup i inclosa com assumpte d’urgència  
 
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM i AL PROCÉS CONSTITUENT 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 
2016, va aprovar una resolució que instava el govern a convocar un 
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya i 
posteriorment en data 9 de juny el MH president Carles Puigdemont 
va anunciar que el referèndum sobre la independència es farà l'1 
d'octubre de 2017. 
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i la importància del moment 
històric que viu el nostre país, considerem que el municipalisme ha 
d´estar al costat de la declaració del Parlament de Catalunya que, 
amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les 
urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun 
dels ciutadans i ciutadanes, ha decidit concretar una data, el dia 1 
d’octubre, i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou 
estat. 
 
Atès que : 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la 
democràcia i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels 
càrrecs electes que les representen, els darrers sis anys, alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i 
compromís amb el procés cap a la independència de forma 
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per 
exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de 
l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense 
complexes, la materialització del dret a decidir com a única via 
política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la 
independència del nostre país. 
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia 
a favor de la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la 



  
 
 

  

comunitat internacional, des d’on actuarà plenament responsable i 
compromesa amb un món més just. 
 
Els ajuntaments són una peça clau per a què qualsevol engranatge 
electoral funcioni i són de fet el motor per garantir la infraestructura, 
el material, i el personal per a què la votació es pugui dur a terme. 
 
Els Secretaris municipals són funcionaris que tenen la funció de 
certificar i garantir la validesa dels acords presos pel ple, així com els 
decrets o resolucions dels alcaldes i regidors, i determinar si aquests 
s’ajusten a no a la legalitat vigent. I Justament per això, l’Estat els ha 
advertit que han de complir la llei amb una missiva signada pel 
Secretari d’Estat per a les Administracions Territorials. 
 
La decisió de cadascun dels alcaldes i dels consistoris serà, però, de 
tipus polític i que caldrà desvincular-la de l’informe que emeti el seu 
secretari. 
 
Atès tot això suara exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Les Borges Blanques 
amb el Referèndum de l’1 d’octubre. Compromís que s'ha de fer 
extensiu a la seva organització, a la cessió dels locals i els espais de 
propaganda, així com també a la resta de funcions que es 
desenvolupen en una convocatòria electoral habitual i que no puguin 
ser assumides per ningú més, malgrat que el projecte de llei del 
referèndum deixa la majoria de tasques a la Generalitat sota la 
supervisió de la Sindicatura Electoral. 
 
2.Una vegada realitzat el Referèndum, si la ciutadania catalana de 
manera lliure i majoritària es pronuncia a favor de la independència, 
s'ha de col·laborar en l’organització del debat sobre el procés 
constituent al nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació 
de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions 
iniciïn el seu desplegament .  
Hem de comprometre’ns, també, a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim 
de plural socialment i polític i a participar amb esperit capdavanter en 
aquelles proclamacions que puguin escaure's realitzades pel nostre 
Parlament o el nostre Govern per tal de consagrar la sobirania política 



  
 
 

  

de Catalunya. 
 
3.Mostrar de nou tot el suport als ajuntaments i electes investigats 
per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a 
decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol 
altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, 
lliure i democràtica. 
 
4.Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de 
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
DEBAT: 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP 
• El Sr. Josep R. Farran diu que ens posarem a finals de setembre, sense 

que en aquest Ajuntament s’hagi fet cap valoració política sobre aquest 
tema, simplement amb expressions o amb una columna del Butlletí 
d’informació municipal i sense haver emplaçat les entitats i associacions, 
gent sindicada, associacions de veïns per convocar una mena de taula 
municipal pel referèndum. 
Diu que votarà a favor de la moció i que ara es recorda de la primera sessió 
del Ple a la qual va assistir, al mes de juliol del 2015, on es va aprovar per 
urgència una moció relativa a la N-240 i que fins ara no s’ha avançat en 
aquest assumpte. 

 
• El Sr. Alcalde manifesta que per part de l’equip de govern, els acords els 

semblen tant evidents que no veien la necessitat de passar aquesta moció a 
dos mesos vista del referèndum, ja que, en aquest sentit, el mateix 
president Carles Puigdemont i altres membres del PDeCAT ja s’hi ha referit 
en moltes ocasions. 
Diu que estan d’acord amb les termes de la moció i que sempre han estat 
d’acord amb la proposta del President i en defensar el “si” i que la seva 
posició els sembla tant evident que no veien la necessitat d’expressar-la en 
una moció a dos mesos vista del referèndum. 

 
ACORD: 
Sotmesa la proposa a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze, amb el següent 
resultat: 
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 

Francesc Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, 
Enric Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran 

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Cap 



  
 
 

  

 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  
16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 

El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets d'alcaldia número 100/2017 a 
153/2017, ambdós inclosos, lliurats junt amb la convocatòria lliurada als/les 
regidors/es assistents. 
El Ple es dóna per assabentat. 

  
17.- INFORMES DE L'EQUIP DE GOVERN 
 
• La Sra. Ariadna Salla explica que aquest proper cap de setmana es 

celebra el 25è aniversari de l’Aplec de la Sardana. Dona les gràcies i 
felicita a l’entitat per aquest aniversari i els anima a que segueixin durant 
molts anys més. 
Diu que hi ha moltes entitats que col·laboraran amb la festa d’aquest 
dissabte, als quals agraeix la seva tasca. 
Diu que la festa estarà amenitzada per la Cobla Contemporània i per la 
Bellpuig Cobla i convida a tothom a participar-hi. 
 

• La Sra. Ariadna Salla explica que aquest proper diumenge, a les 8 del 
vespre hi haurà un concert denominat “Els quatre elements” amb l’arpista 
Sra. Berta Puigdemassa, i el guitarrista Ivan Gràcia. 
 

• El Sr. Jordi Ribalta explica que demà divendres finalitza la darrera edició 
de la ruta de la tapa, on hi haurà tots els bars participants agrupats al 
Terrall, per tal que de 8 a 12 de la nit tothom pugui passar per degustar les 
tapes, amb l’acompanyament d’un grup de música. 
 

• El Sr. Francesc Mir explica que aquesta mateixa tarda ha rebut una 
notificació de la U.E. Lleida confirmant la presència de la U.E. Lleida el 
proper dia 15 d’agost a les 7 de la tarda per jugar el partit del Centenari del 
Futbol Club Borges. 
Agraeix a la Comissió que es va constituir del Centenari el treball fet 
durant aquest temps i que han permès la celebració d’aquests actes. 
Dui que ja es té la confirmació de la presència el dia 15 d’agost de més de 
200 ex jugadors al partit i convida a tots els regidors/es a la festa, on 
també es farà un homenatge als ex jugadors i als ex presidents.  

 
• El Sr. Alcalde es suma en l’agraïment als membres de la Comissió que ha 

organitzat els actes del Centenari i també a la U.E. Lleida i als seus 
directius, per la seva disposició en assistir al partit. 



  
 
 

  

 
• El Sr. Francesc Mir diu que el dia del partit del Centenari s’estrenarà 

l’himne del Futbol Club Borges, composat per una compositor local. 

 

   
  
18.- PRECS I PREGUNTES  
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC 
• El Sr. Salvador Noguera pregunta si s’ha esclarit el tema de la normativa 

del mercat dels diumenges, ja que no ha vist cap acord de la Junta de 
Govern que s’hi refereixi. 
Demana que s’expliqui 

 
• El Sr. Daniel Not contesta al Sr. Salvador Noguera que no sap a que es 

refereix quan parla de la normativa nova. 
 

• El Sr. Salvador Noguera li pregunta al Sr. Daniel Not si es va quedar que 
s’ajustaria la normativa amb la llista de productes que es podien o no 
vendre. 
 

• El Sr. Daniel Not diu que ja es va fer tramesa al grup d’ERC d’una còpia 
del contracte amb les modificacions introduïdes respecte l’any passat. 
 

• El Sr. Salvador Noguera diu que no te present que tingui aquest document 
i que, en tot cas, ja el demanarà 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP 
 
• El Sr. Josep R. Farran diu que en la sessió del Ple del mes de setembre 

de 2016 i del mes de març de 2017, el Sr. Alcalde va fer referència a unes 
dades facilitades pel Consell Comarcal de les Garrigues sobre els nivells 
de reciclatge, emplaçant al portaveu del grup municipal d’ERC a corregir 
unes dades que havien donat al respecte i que no s’adequaven a la 
realitat. 
Diu que el Sr. Alcalde va manifestar al setembre de 2016 que els índex de 
reciclatge en aquell moment superaven el 30% i que fa poc, s’ha fet públic 
que l’índex de reciclatge al municipi és entre el 24% i 25%. 
Pregunta d’on es van treure les dades per afirmar que l’índex de reciclatge 
estava per sobre del 30%. 

 
• El Sr. Alcalde contesta que qualsevol regidor té capacitat per esbrinar 

aquestes dades que pot avançar l’alcalde, directament a través del gestor 
de recollida d’escombraries i convida al Sr. Josep R. Farran a demanar al 



  
 
 

  

Consell Comarcal aquestes dades, tal i com va fer ell en aquell moment. 
Diu que les dades que va donar van ser facilitades pel Consell Comarcal 
de les Garrigues i emplaça novament al Sr. Josep R. Farran a sol.licitar-les 
ell també al Consell Comarcal. 

 
• El Sr. Josep R. Farran diu que aquelles dades no són certes. 

 
• El Sr. Alcalde diu que és la paraula d’un regidor de l’Ajuntament contra la 

paraula dels tècnics del Consell Comarcal de les Garrigues. 
 

• El Sr. Josep R. Farran demana al Sr. Alcalde que consulti la pàgina web de 
l’Agència de Residus. 
 

• El Sr. Alcalde diu que sempre demana les dades al Consell Comarcal i li 
diu al Sr. Josep R. Farran que si té interès en aquest tema, que faci el 
mateix. 
 

• El Sr. Josep R. Farran diu que aquest tècnic del Consell Comarcal és el 
mateix que va avalar que el sistema de recollida en illes era més 
beneficiós que el sistema de recollida porta a porta. 
 

• El Sr. Alcalde convida el Sr. Josep R. Farran a participar en un Consell 
d’Alcaldes per informar-se sobre aquest tema. 

 
• El Sr. Josep R. Farran diu que fa poc, hi va haver un post a facebook, al 

seu entendre, força desafortunat, en que un noi acusava l’Ajuntament de 
maltractament animal. 
Diu que aquest noi confonia una Ordenança que ha quedat antiquada, 
amb la realitat, que és que s’està fent una molt bona feina en aquest tema. 
El Sr. Josep R. Farran emplaça l’equip de govern a redactar una nova 
ordenança que s’empari en la Llei del 2008 i que en la redacció d’aquesta 
ordenança hi pugin participar tots els col.lectius animalistes que hi pugui 
haver al municipi. 

 
• El Sr. Alcalde diu que una persona, amb desconeixement dels fets ha fet 

unes afirmacions falses i que la mateixa policia local ha informat que 
aquests animals es trobaven en bones condicions. 
Diu que la normativa autonòmica sempre es d’àmbit superior a les 
ordenances locals i per aquest motiu, no existeix cap contradicció, ja que 
sempre resulta d’aplicació la normativa d’àmbit superior. 

 
• La Sra. Núria Palau recull el prec de revisar l’Ordenança i que el post de 

facebook va ser molt desafortunat i desacreditava l’Ajuntament. 
Diu que ella mateixa va ser present amb la policia local les vegades que 
es va obrir aquest immoble i que dins del mateix, en cap moment hi va 



  
 
 

  

haver cap gat tancat, en males condicions o mort. 
Diu que hi ha una acta policial que així ho corrobora i que, en cap moment 
les propietàries de l’immoble van alterar la situació. 
Diu que aquest tema s’ha tret de context i s’ha portat a uns límits extrems 
sense caler i el que si hi va haver va ser violació d’aquest domicili, ja que 
es van trencar finestres per la força i es va entrar en el mateix. 
Diu que ara la situació està controlada i que les propietàries han començat 
a netejar l’immoble. 

 
• El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament va haver d’intervenir per una petició 

dels veïns per un tema de salubritat pública en aquest immoble. 
 

• El Sr. Josep R. Farran diu que al mes de maig de l’any passat van 
presentar una moció que plantejava la possibilitat que les entitats del 
municipi poguessin participar directament al Ple, sense mediació de cap 
partit polític. 
Diu que, en aquell moment es va contestar que s’estava redactant un 
Reglament de Participació i demana com està aquest tema. 

 
• La Sra. Maria Fusté contesta que aquest procés encara no s’ha fet perquè 

per tirar endavant amb aquesta proposta, primer calia tenir endreçada la 
pàgina web. 
Diu que darrerament s’ha implantat el tema de l’expedient electrònic i que 
això ha comportat certes dificultats tècniques per la seva implantació, que 
en algun cas, encara persisteixen. 
Diu que quan a nivell intern s’hagin solucionat tots els problemes que 
aquesta plataforma pugui generar i que, ja es tingui una normalitat en l’ús 
de la mateixa, llavors es començarà a treballar amb la web. 
Diu que aquest tema sembla molt fàcil però en realitat no ho és perquè hi 
ha molta dificultat tècnica i que espera deixar-ho enllestit en els dos anys 
que queden de legislatura. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i no es produeixen 
intervencions. 
 

 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
quan són les 22:45 hores del dia 27 de juliol de 2017, de la qual, com a 
secretària estenc la present acta i en dono fe. 
 
Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge 
 
L’Alcalde       La secretària 
Enric Mir i Pifarré      Anna Gallart Oró 


