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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   07/2015 
Caràcter:   ordinària 
Data:    30 de juliol de 2015 
Horari:   de les 21:00 a les 23:30 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
Enric Farran i Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

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

Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i s’inicia la sessió. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde 
sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia dels següents PUNTS 
D’URGÈNCIA no inclosos a l’ordre del dia: 
 
- MOCIÓ SOBRE LA SOLUCIÓ A LA SINISTRALITAT DE LA CARRETERA N-
240 ENTRE LLEIDA I LES BORGES BLANQUES I LA CONNEXIÓ RÀPIDA 
ENTRE LLEIDA I TARRAGONA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC 
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- DECLARACIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PER EXIGIR UNA SOLUCIÓ 
RÀPIDA I DEFINITIVA DE L’ELEVADA SINISTRALITAT A L’N-240 ENTRE 
LLEIDA I MONTBLANC, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
Abans de sotmetre a votació aquesta inclusió, el Sr. Alcalde dóna la paraula als 
portaveus del grups municipals per tal que es manifestin al respecte. 
 
El Sr. Salvador Noguera, portaveu del Grup municipal d’ERC cedeix la paraula 
al Sr. Enric Farran qui manifesta que han considerat necessari proposar 
aquesta moció perquè és un problema prou important que afecta a tots. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, portaveu del Grup municipal CUP, manifesta que 
no ens podem moure a cop de circumstancialitat perquè la qüestió és prou 
important, pel que no es pot votar, ni a favor, ni en contra, ni abstenció. 
 
El Sr. Alcalde explica que davant la impossibilitat d'arribar a una proposta 
consensuada al respecte, l'equip de govern ha considerat convenient incloure 
la seva pròpia proposta. 
 

La declaració d’urgència de les dues propostes s’aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert 
Valero i Folch 
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.-  Regidor Josep Ramon Farran i Belart. 
 
 
Aquesta majoria és suficient d’acord amb l’article 47.2. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que s’inclouen les propostes 
a l’ordre del dia com a punt 13è i 14è, respectivament, abans dels punts relatius 
als informes i precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva de la integració del servei municipal 
de “les Borges TV” en l’organització especial desconcentrada “Ràdio les 
Borges” i l’adaptació dels seus estatuts 
3.- Aprovació de la proposta de festes locals a les Borges Blanques per a l’any 
2016 
4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 24/2015 relatiu a l’adhesió de l’àmbit 
territorial de l’Ajuntament al GAL associació LEADER de Ponent 
5.- Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local 
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6.- Proposta de resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’epígraf 7. 14 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius 
7.- Modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal i 
regularització del complement específic en relació a la Policia Local de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques 
8.- Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost  
9.- Aprovació inicial de la modificació número 2 del pressupost per l’exercici 
2015 
10.- Presa de raó de la renúncia del senyor alcalde a la seva retribució per 
incompatibilitat 
11.- Aprovació de la moció de suport al Correllengua 2015 
12.- Declaració de suport a la iniciativa legislativa popular per a la protecció 
social dels malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica – encefalomielitis 
miàlgica 
13.- Moció sobre la solució a la sinistralitat de la carretera N-240 entre Lleida i 
les Borges Blanques i la connexió ràpida entre Lleida i Tarragona, presentada 
pel grup municipal d’ERC 
14.- Declaració de suport al manifest per exigir una solució ràpida i definitiva de 
l’elevada sinistralitat a l’N-240 entre Lleida i Montblanc, presentada pel grup 
municipal de CIU 
Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 
15.- Informe de l’equip de govern 
16.- Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen res a objectar a l’acta de 
la sessió extraordinària de 19 de juny de 2015, l’esborrany de la qual ha estat 
lliurada junt amb la convocatòria. 
No es formulen observacions ni objeccions i s'aprova l'acta per unanimitat dels 
regidors presents. 
 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA INTEGRACIÓ 
DEL SERVEI MUNICIPAL DE “LES BORGES TV” EN L’ORGANITZACIÓ 
ESPECIAL DESCONCENTRADA “RÀDIO LES BORGES” I L’ADAPTACIÓ 
DELS SEUS ESTATUTS 

 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, Cultura i Polítiques 
Socials celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 

Antecedents 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 d’abril de 2014 va 
aprovar inicialment la modificació de l’organització especial desconcentrada del 
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servei municipal de “Ràdio les Borges” per integrar-hi el servei de televisió “Les 
Borges TV” juntament amb l’inventari de material que aporta, i va aprovar 
també l’adaptació del text dels Estatuts reguladors del servei a la nova 
composició de l’organització especial desconcentrada. 
  
L’edicte sobre l’aprovació inicial de la modificació de l’organització especial 
desconcentrada, així com dels Estatuts reguladors es van publicar al BOP núm. 
90 de 13 de maig de 2015, al DOGC núm. 6872, de data 15 de maig, al diari La 
Mañana en data 29 de maig i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un 
termini de 30 dies hàbils, és a dir, del 29 de maig al 3 de juliol de 2014, ambdós 
inclosos, sense que s’hagi presentat cap reclamació o al·legació al respecte 
durant aquest període de temps. 
  
Fonaments de dret 
- Articles 66, 159 i 160 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
- Article 114.3.b del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’organització especial 
desconcentrada del servei municipal de “Ràdio les Borges” per integrar-hi el 
servei de televisió “Les Borges TV” juntament amb l’inventari de material que 
aporta segons consta en la documentació adjunta 

  
Segon.- Aprovar definitivament l’adaptació del text dels Estatuts reguladors del 
servei a la nova composició de l’organització especial desconcentrada 

  
Tercer.- Publicar aquests acords al BOP, al DOCG i al tauler d'anuncis 
juntament amb la redacció definitiva dels Estatuts reguladors del servei que es 
publicaran íntegrament al BOP i al tauler d'anuncis; en el DOGC es farà 
referència al BOP on apareguin publicats. 
  
Quart.- Comunicar aquests acords i donar trasllat dels Estatuts definitivament 
aprovats al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de 
l'Estat als efectes oportuns. 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta, demana que les persones que passin davant 
siguin designades amb criteris periodístics i professionals, amb total llibertat 
d’expressió. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran Belart, diu que aquest ens ha de ser el més 
professional possible i no una menjadora per col·locar persones. 
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Respon la Sra. Maria Fusté, com a regidora que ha portat el tema en l'anterior 
legislatura, dient que sempre que s'ha contractat algú s'ha fet recollint 
currículums, d’acord amb unes bases prèviament aprovades i a través dels 
tècnics de la ràdio. L’equip de govern ha estat informat al final del procés un 
cop elegida la persona adient, seguint el procediment. 
 

ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS A LES BORGES 
BLANQUES PER A L’ANY 2016 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, Cultura i Polítiques 
Socials celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
El passat 9 de juny es va publicar al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) l’Ordre 
EMO/168/2015, de 25 de maig, mitjançant la qual s’estableix el calendari de 
festes laborals per a l’any 2016. 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 
 
El Decret 177/1980 de 3 d’octubre, preveu que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Consell d’Empresa i Ocupació a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Per tot això es proposa al Ple, en exercici de les facultats conferides pel Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 
jornades especials i descansos, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació que es fixin al 
municipi de les Borges Blanques per a l’any 2016 les següents festes locals: 

- Dia 5 de setembre, dilluns 
- Dia 6 de setembre, dimarts 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell d’Empresa i Ocupació en temps i 
forma per tal que es fixin les esmentades dates per l’Ordre corresponent. 
 
DEBAT: 
La Sra. Núria Palau, fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
No hi ha intervencions. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
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4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 24/2015 RELATIU A 

L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT AL GAL 

ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

 
Se sotmet al Ple la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 24/2015, amb el 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 24/2015 
Assumpte: Adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament al GAL 
Associació Leader de Ponent 
 
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 
de desembre, per la qual es feia pública la convocatòria per a la selecció de 
grups d'acció local, es dictaven les normes per a la seva presentació i els 
criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i s'aprovaven les bases 
reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de 
desenvolupament local. 
 
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa 
Leader pel període 2014-2020 al territori format per tots el municipis de les 
comarques de les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els municipis següents de 
la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 
Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, 
Massalcoreig, la Portella, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i 
Vilanova de la Barca. 
 
El municipi de Les Borges Blanques està interessat en participar en el 
programa Leader 2014-2020. 
 
Donat que és necessari formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques amb la major brevetat possible, aquesta alcaldia, en exercici de les 
facultats atorgades per l’article 21.1 lletra k) d la Llei 7/1985 reguladora de les 
bases del règim local, en cas d’urgència, RESOL: 
 
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques al territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader de Ponent. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent en temps i 
forma. 
 
Tercer.- Sotmetre aquest decret al Ple per a la seva ratificació en la propera 
sessió que se celebri.” 
 
DEBAT: 
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El Sr. Jordi Ribalta fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta cedeix el torn de paraula al Sr. Albert Valero, 
una de les persones, per no dir la persona, que domina més aquest tema de la 
nostra Comarca. 
El Sr. Valero inicia la seva intervenció dient que cal que la ciutadania sàpiga 
què s'està portant a votació. En aquest decret d’adhesió es fa referència a una 
ordre que es va publicar fa molts mesos, pel que hi havia temps de sobres per 
debatre-ho en el Ple, no calia que es fes primer per decret d’alcaldia. Des de fa 
15 anys, es va crear el Consorci Leader a les Garrigues que era exemplar i des 
del qual s'han donat subvencions per import de 5 milions d’euros al territori. Tot 
i aquest caràcter exemplar, ara resulta que s'ha traslladat l'òrgan de decisió al 
Pla d'Urgell, quedant dues persones que ja treballaven. Per aquest motiu 
demana quines han estat les accions que s'han du a terme per que es produís 
el trasllat de l’òrgan de decisió a una comarca veïna 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i pregunta per què l'ajuntament ha 
fet tan poc per evitar el trasllat de l’òrgan de decisió a una altra comarca. 
 
El Sr. Jordi Ribalta, explica que s’han produït altres fusions a part de les 
Garrigues, com la del Priorat, amb el que s’aconsegueix un estalvi de personal 
S'ha fusionat Garrigues amb Ponent, Segrià Sud, etc. Aquesta adhesió és 
necessària per tal d’evitar que la comarca perdi aquests diners i que els 
empresaris i/o emprenedors no perdin la possibilitat de concórrer. 
 
El Sr. Valero, diu que aquesta fusió ha suposat únicament un estalvi d’uns 
35.000 euros corresponents a la retribució del gerent, quantitat molt petita si es 
posa en relació al total del que hi ha pressupostat per aquesta convocatòria. 
Considera, evidentment, que és important l'adhesió però en altres comarques 
no s'ha acceptat aquesta fusió. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, torna a intervenir per dir que a part d'una qüestió 
de costos, cal explicar com la comarca de les Garrigues podrà influir per obtenir 
finançament als projectes. 
 

El Sr. Jordi Ribalta, explica que la decisió que hi hagi inversió i per tant 
finançament no depèn del Consorci sinó de la voluntat dels empresaris a 
invertir. El personal que es dedica a la comarca, llevat del gerent, continua a les 
Garrigues 
 
El Sr. Valero, considera que no hi ha millor metodologia que la que es pugui fer 
pel mateix territori, des del mateix territori. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si la dotació econòmica global disminueix, és 
normal que es reconsideri la composició dels consorcis. No hi ha tant a perdre 
en els expedients, hi haurà finançament pels projectes que es presentin. 
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ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s'aprova per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández,  
Vots en contra.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran 
i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
Abstenció.- Cap 
 

 
5.- REVOCACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL  
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
Antecedents 
I. El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió celebrada el 24 de 
setembre de 2009 va acordar delegar en la Junta de Govern una sèrie de 
competències plenàries. Aquestes delegacions es va acordar amb caràcter 
indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació del Ple. 
 
II. Transcorregut un temps considerable des de l’adopció d’aquest acord, es 
posa de manifest la necessitat de revisar-ne el contingut per tal d’adequar-lo a 
la realitat del funcionament ordinari municipal i alhora donar compliment a les 
exigències de transparència de la normativa actual. 
 
III. Es considera convenient revocar la majoria d’aquestes competències per 
tractar-se d’assumptes amb una entitat i importància suficients com per ser 
debatuts en el seu sí i també perquè algunes d’aquestes previsions ja no estan 
vigents. Per altra banda, també s’aprecia la necessitat de mantenir algunes 
d’aquestes delegacions i matisar-ne l’abast, bàsicament per raons de celeritat i 
eficàcia en l’actuació municipal i per tal de garantir el compliment de terminis 
peremptoris en la tramitació d’expedients. 
IV. L’article 57 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, preveu que la 
delegació d’atribucions del ple a favor de la junta de govern local requereix 
l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. Per aquest motiu, s’ha emès informe-proposta de Secretaria que 
consta a l’expedient i que exposa les següents: 
 

Consideracions jurídiques 
Primera.- L’article 22.4 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local i l’article 52.4 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 
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Catalunya, preveuen que el Ple pot delegar l’exercici de les seves 
funcions llevat les considerades com indelegables a aquests efectes. 
 
Segona.- L’article 23.2. b) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local i l’article 54.2 b) 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, preveuen que correspon a la Junta de Govern Local les 
atribucions que l’alcaldia o altre òrgan municipal li delegui. 
 
Tercera.- L’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i l’article 60.2 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, preveuen que correspon a les comissions 
informatives l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de 
sotmetre a la decisió del ple o de la junta de govern local quan actuï per 
delegació d’aquest. 
 
Quarta.- L’article 13 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, regula la 
delegació de competències. Entre altres qüestions, preveu que els 
òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar 
l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de 
la mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament 
dependents, o de les entitats de dret públic vinculades o que en 
depenguin.  
Les delegacions de competències i la revocació s’han de publicar en el 
Butlletí Oficial de la província i les resolucions administratives que 
s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta 
circumstància i s’han de considerar dictades per l’òrgan delegant, estant 
prohibida, llevat autorització expressa d’una llei, la delegació de les 
competències que s’exerceixin per delegació. La delegació és revocable 
en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida. 
 
Cinquena.- L’article 14 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, preveu 
que en els supòsits de delegació de competències en òrgans no 
jeràrquicament dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser 
avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer 
per acord motivat, que ha de ser notificat a les persones interessades en 
el procediment, si n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti. 
 
Sisena.- L’article 57 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, 
preveu que la delegació d’atribucions del ple a favor de la junta de 
govern local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.” 
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Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992 de règim jurídic 
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- REVOCAR les següents delegacions efectuades pel Ple a la Junta de 
Govern Local en sessió de 24 de setembre de 2009: 
 
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
1. Aprovar els expedients de contractació de tota naturalesa, inclosos els 
relatius a l’atorgament de concessions de caràcter plurianual, la quantitat dels 
quals no excedeixi de 601.012,10  euros, quan tinguin una duració superior a 4 
anys, i, sempre que comportin despesa per a l’Ajuntament, es trobin compresos 
en els límits de l’article 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
2. L’adjudicació definitiva dels contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic que siguin competència del ple i s’escapin de la delegació de 
l’apartat anterior, sempre que no hi hagi cap modificació entre l’adjudicació 
provisional i la definitiva  competència no vigent 
3. Acordar la modificació dels contractes o concessions, quan, aïllada o 
conjuntament, no impliqui una alteració del preu primitiu del contracte superior, 
per excés o per defecte, al 20% competència no vigent 
4. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties. 
5. Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es 
formuli oposició per part del contractista. 
6. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions. 
7. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no 
impliquin la resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa 
l’apartat 4 anterior. 
8. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions. 
9. Alienar, gravar o cedir, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat 
municipal, sempre que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni sigui superior a 3.005.060,52 euros, en els supòsits 
de béns immobles o béns mobles declarats de valor històric o artístic, quan no 
estigui previst en el pressupost  competència no vigent 
10. Adquisició de bens i drets quan el seu valor sigui superior al 10 per 100 
dels recursos ordinaris del Pressupost o a 3.005.060,52 euros  competència 
no vigent 
11. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició pública de les propostes de 
modificació dels Plecs tipus de Clàusules Generals. 
12. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos.  
13. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns. 
 
POBLACIÓ 
1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre 
les reclamacions que s’interposin en relació amb ell. 
2. L’adopció d’acords relatius a la formació de les Meses electorals. 
 
PERSONAL 
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1. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 
327.2 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
2. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació. 
3. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a 
que fa referència l’article 301 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. 
4. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi, 
a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA 
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de govern 
local per a cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost. 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
3. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat 
financera i pressupostària de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i 
societats mercantil d’ell dependents. 
4. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
5. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent 
a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors. 
6. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de 
la funció interventora, en els supòsits establerts a l’article 198.2.a) de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
7. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics. 
8. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici dels actes dictats 
en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert 
als articles 153 i 154 de la Llei General Tributària. 
9. La concertació d’operacions de tresoreria, quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior.  
 
URBANISME 
Ordenar la demolició de les edificacions il·legals  competència no vigent 
 
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Determinar els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per 
la Corporació i a les convocatòries dels òrgans, les sessions dels quals no 
siguin públiques. 
 
EN MATÈRIA SANCIONADORA 
L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la 
imposició de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en 
aquesta norma. 
 
EN MATÈRIA PROCESSAL 
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1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici, dels actes 
administratius dictats per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors que 
ostentin delegacions, i per la Junta de govern local. 
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per 
l’Alcalde, directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per 
la Junta de govern local. 
 
 
Segon.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local les següents 
competències: 
 
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
Aprovació dels Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de 
Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de 
Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de 
competència del Ple. 
 
PERSONAL 
1. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no 
permanent o d’assessorament per a supòsits concrets. 
2. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les 
sol·licituds sobre compatibilitats. 
PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA 
1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la 
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 
2. Concedir els 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. 
 
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
L’atorgament o concessió de Premis en totes les seves categories. 
 
RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT 
Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, 
així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin 
compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva 
redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6.010.121,04 euros. 
 
EN MATÈRIA PROCESSAL 
1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos 
judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es 
segueixin per o contra altres Administracions o particulars. 
2. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèria de competència plenària. 
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3. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat 
d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de 
les Borges Blanques. 
4. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus 
d’accions administratives i judicials. 
5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o 
recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per 
la Junta de govern local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- Entendre que l’exercici de les competències delegades s'hauran 
d'exercitar en els termes següents: 

 
- les competències delegades en cap cas seran susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan,  
- en el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut 
d'aquesta delegació, haurà de constar aquesta circumstància mitjançant 
la inclusió, del text següent: 

 
"Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 
de juliol de 2015, adopta els següents ACORDS:” 
 

- els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de 
l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà 
de mantenir informat de l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió 
dels esborranys de les actes de la Junta de Govern Local a tots els 
Regidors de la Corporació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims.  
- serà preceptiu el dictamen previ de la comissió informativa 
corresponent per raó de la matèria, llevat que es tracti d’assumptes que 
hagin sigut declarats urgents, en el qual cas se n'haurà de donar compte 
posteriorment 

 
Quart.- Comunicar aquests acords als diferents departaments municipals i 
publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província als efectes oportuns. 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord amb el que 
s’intenta reconduir una situació que es va crear l’any 2009 amb un acord de Ple 
que delegava en la Junta de Govern Local un llarg llistat de competències 
inicialment plenàries. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que no estan d'acord en delegar les 
següents competències: 

- la relativa a la petició de subvencions, perquè si l’òrgan convocant vol 
que sigui el Ple, fer el contrari pràcticament és enganyar-lo 
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- la relativa a bonificacions, perquè cal q s'informi abans de concedir-les, 
volen saber a qui es bonifica abans de concedir-ho  
- recursos contra acords de la Junta de Govern, perquè si s’està 
recorrent un acord adoptat per la Junta, és molt més transparent que ho 
resolgui el Ple, el contrari s’atansa a una dictadura. 

 
El Sr. Josep Ramon Farran, manifesta que no entenen que es faci la delegació 
en matèria processal per a acordar la compareixença de la Corporació en tot 
tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest 
Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars. Ja 
que té prou transcendència com per que sigui acordat pel Ple. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Secretària qui explica que el que avui es fa 
és retornar al Ple una sèrie de competències delegades l’any 2009 i mantenir i 
matisar la delegació en la Junta d’unes quantes per raons d’agilitat i eficàcia. 
 
La Sra. Ester Vallés respon al Sr. Farran dient que aquesta delegació es manté 
per agilitat processal i té la seva raó de ser en la necessitat de complir terminis 
apressants que en ocasions no es poden complir si s’ha de convocar un ple. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández,  
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat 
Casals i Serrano i Albert Valero i Folch, Josep Ramon Farran i Belart. 
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE 
L’EPÍGRAF 7. 14 DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
ANTECEDENTS  
I. En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la 
desestimació del recurs de reposició interposat per TERMOSOLAR BORGES, 
S.L. contra la liquidació de la taxa per llicència de primera ocupació aprovada 
per la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2014. 
 
II. En aquest mateix acord es va aprovar donar trasllat al Ple de la proposta de 
declaració de nul·litat de l’ordenança que regulava la taxa per la llicència de 
primera ocupació l’any 2013, un cop comprovat que la seva aprovació plenària 
en data 10 de novembre de 2006 es va efectuar sense estudi econòmic i 
financer justificatiu dels costos del servei, pel que d’acord amb la reiterada 
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jurisprudència del Tribunal Suprem aquesta manca determina la nul·litat de ple 
dret de les disposició reglamentàries que determinen la quantia de les taxes. 
 
III. En data 26 de març de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre altres, 
els següents acords: 
 

“Primer.- Iniciar l'expedient de revisió d'ofici de l’epígraf 7.14 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
10 de novembre de 2006, vigent des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 
de desembre de 2013, que disposava el següent: 

“Epígraf quart. Documents relatius als serveis d’urbanisme 
.../... 
14. Per tramitació i obtenció de llicència tècnica de primera 
ocupació: 3% sobre l’ICIO.” 

 
Segon.- Suspendre l'execució dels actes i acords que s’hagin dictat en 
compliment de l’esmentat epígraf 7.14 des de l’1 de gener de 2007 fins 
el 31 de desembre de 2013 en considerar que es donen els requisits 
previstos en l'article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia per sol·licitar, a través del Conseller del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals el dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, acompanyada de tota la 
documentació corresponent a la qüestió plantejada i acordar suspendre 
el termini per dictar la resolució pel temps que transcorri entre la petició i 
la recepció de l'informe.” 

 
IV. Per Decret d’alcaldia núm. 47/2015 de 14 d’abril de 2015 es va acordar 
sotmetre a informació pública l’expedient per termini de 15 dies hàbils 
mitjançant publicació d’anuncis al BOP de Lleida, al tauler d’edictes i a la seu 
electrònica municipals. Segons certificació de Secretaria lliurada a l’efecte, 
transcorregut aquest termini, no s’han presentat al·legacions al mateix. 
 
V. Per Decret d’alcaldia núm. 57/2015, d’11 de maig, es va acordar sol·licitar el 
dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora i suspendre l’expedient 
fins que no es rebi el referit informe. 
 
VI. En data 21 de juliol de 2015 s’ha rebut per correu electrònic el dictamen 
emès per la Comissió Jurídica Assessora en sessió de 16 de juliol de 2015, que 
informa favorablement sobre la revisió d’ofici plantejada en concloure: 
 

“(...) que el precepte de l’ordenança sotmès a revisió d’ofici incorria en 
vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 62.2. de l’LRJPAC, atès 
que, en el procediment de modificació de la taxa, no es va elaborar la 
memòria tècnica econòmica, la qual cosa comporta la vulneració de 
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l’article 25 del TRLRHL i alhora que no quedi acreditat en l’expedient que 
la quantificació de la taxa s’hagi realitzat d’acord amb el previst en 
l’article 24.2 de la mateixa norma legal.” 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
L'article 4.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-, i el mateix article 4.1.g) del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, atribueixen als municipis la potestat de 
revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
 
Els articles 53 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 218 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, determinen que sens perjudici de les previsions específiques 
contingudes en els articles 65, 67 i 110 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, les 
entitats locals podran revisar els seus actes i acords en els termes i amb l'abast 
que, per l'Administració de l'Estat, s'estableix en la legislació de l'Estat 
reguladora del procediment administratiu comú. 
 
S’ha emès informe de Secretaria en què es conclou que d’acord amb la 
reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, com l’establerta per la sentència 
de 16 de maig de 2011 (recurs de cassació núm. 1395/2008) “l’exigència de la 
memòria econòmica és constant per aquesta Sala, com recordem a les 
sentències de 14 d’abril de 2001 (cassació 126/96, FJ 3er i 7 de febrer de 2009 
(cassació 4290/05, FJ 3er) determinant la seva absència o insuficiència la 
nul·litat de ple dret de la taxa”.  
 
L'article 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, estableix que 
les administracions públiques, en qualsevol moment, d’ofici i amb el dictamen 
favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat 
autònoma, si n'hi ha, poden declarar la nul·litat de les disposicions 
administratives en els supòsits que preveu l'article 62.2. 
 
L'article 10.3 de la Llei 5/2005 reguladora de la Comissió Jurídica Assessora, 
els ens locals han de cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del conseller 
o consellera que tingui atribuïda la competència en matèria d’administració 
local.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb els antecedents i les consideracions 
jurídiques exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar la nul·litat de ple dret de l’epígraf 7.14 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 10 de novembre de 2006, vigent des 
de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 2013, que disposava el 
següent: 
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“Epígraf quart. Documents relatius als serveis d’urbanisme 
.../... 
14. Per tramitació i obtenció de llicència tècnica de primera ocupació: 3% 
sobre l’ICIO.” 

  
Segon.- Deixar sense efectes dels actes i acords que s’hagin dictat en 
compliment de l’esmentat epígraf 7.14 des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de 
desembre de 2013, que no siguin ferms en considerar que es donen els 
requisits previstos en l'article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals i 
a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Lleida als 
efectes oportuns. 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que els sembla correcte, és un tema 
administratiu. 
El Sr. Josep Ramon Farran, no té res a dir. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
7.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL I REGULARITZACIÓ DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC EN RELACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
(DOGC núm. 6830 de 13 de març) afegeix una disposició addicional, la setena, 
a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en els 
termes següents: 
 

“Setena 
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i 
caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de 
caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent en matèria de funció pública. 
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del 
sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les 
retribucions complementàries de la relació de llocs de treball 
corresponent. 
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3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del 
canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de 
valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari 
en el moment que van ésser perfets. 
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la 
realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no 
comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o 
educatiu. 
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre 
referides als nous grups de classificació professional:  
 

A l’escala superior, el grup A1;  
a l’escala executiva, el grup A2;  
a l’escala intermèdia, el grup C1;  
a l’escala bàsica, el grup C2.” 

 
En data 25 de març de 2015, la Subdirecció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya va emetre un informe relatiu a aquesta modificació 
legislativa, segons el qual es considera necessari que per part de les 
administracions locals es procedeixi a la modificació de les seves relacions de 
llocs de treball o instruments similars i amb efectes administratius de caràcter 
econòmic des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 
 
És necessari adaptar la relació de llocs de treball, la plantilla de personal així 
com el complement específic per tal de donar compliment a aquesta norma 
amb rang legal. Aquesta adaptació no suposa un increment retributiu ja que, tal 
com preveu l’esmentada Disposició Addicional 7a, la diferència retributiva del 
sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les 
retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent, en 
concret, del complement específic, sens perjudici dels triennis que es meritin 
que seran els corresponents al grup C1. 
 
L’article 22.2 i) de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, atribueix al Ple de la Corporació la competència per a 
l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, així com 
la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple en exercici de les facultats que legalment li 
són conferides, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball i la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, en el sentit de classificar funcionaris del 
cos de Policia Local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica, a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, amb efectes del 14 
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de març de 2015, data d’entrada en vigor de la nova Disposició Addicional 7a 
de la Llei 16/1991, en compliment de la qual s’adopten aquests acords. 
 
Segon.- Adequar l’estructura retributiva dels agents i caporals del cos de la 
Policia local passant a ser el sou base el corresponent al Grup C1, deduint-se 
la diferència retributiva resultant del complement específic. Aquesta adequació 
s’aplicarà als triennis que es perfeccionin o s’hagin perfeccionat a partir del 14 
de març de 2015, que seran valorats amb el grup C1. 
 

Segon.- Exposar aquest acord al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
DEBAT: 
La Sra. Núria Palau explica breument que es tracta d’un mer tràmit que no 
implica increment retributiu, llevat dels triennis. És un ajust burocràtic imposat 
per una llei de la Generalitat. 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que els sembla correcte. 
El Sr. Josep Ramon Farran, no té res a dir. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL – EXERCICI 2015 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
S’ha creat la partida 150 21200 destinada a despeses derivades de l’execució 
subsidiària que ha d’afrontar l’administració davant la no actuació dels 
interessats, 
 
Aquestes despeses les anticipa l’ajuntament, però són liquidades i revertides 
als propietaris dels immobles, i per tant suposen una ampliació del crèdit a 
mesura que es vagin contractant i liquidant aquestes despeses 
 
A les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2015, no hi consta l’ampliació 
d’aquesta partida, pel que és necessari que sigui possible. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del 
pressupost en la seva base addicional primera incorporant com a partida 
ampliable la partida 150 21200 Execució subsidiària, despeses per compte de 
tercers. 
El recurs que s’afecta i que suposa ampliació de crèdit és l’import que es 
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reconegui a la  partida d’ingressos 399.0001 Execucions subsidiàries 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir explica que s'ha considerat convenient crear la partida per fer 
front a les despeses d'execució subsidiària derivades d'expedients urbanístics. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que si és necessari s'ha de crear. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, manifesta que és una mesura que facilita el dia a 
dia, no com l'anterior. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL 
PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 96/2015 de data 13 de juliol de 2015, s’inicia 
l’expedient número 2/2015 MP, per a l’aprovació de la modificació de crèdit 
mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari com a conseqüència de 
majors i noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a conseqüència dels 
motius següents: sol·licitar subvencions les quals es indispensable estudis i 
treballs tècnics, increment i noves subvencions a entitats municipals, increment 
al manteniment de vies públiques, increment en els honoraris advocats, 
instal·lació de plaques de parquet Poliesportiu, pels quals no existeix crèdit 
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació  o el que existeix és 
insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de 
finançament que es preveuen a la legislació vigent. 
 
La Interventora municipal ha emès informe favorable. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 



131 

 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no 
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i 
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el 
sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
número 2/2015, per import de 93.223,69 euros, que cal finançar mitjançant  
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació; i excepcionalment, amb la concertació d’una operació 
de crèdit atès les condicions establertes a l’art. 177.5 del TRLRHL. 
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la 
consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal 
tramitar l’expedient de suplement de crèdit  i  crèdit extraordinari que s’ha de 
finançar mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb 
el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 
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337-48401 Club Juvenil Grums 3.240,00 500,00 3.740,00 

342-212.00 Manteniment edificis esports 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

333-632.00 Adequació Local Visoren 20.502,28 1.555,00 22.057,28 

153-619.00 Adequació Plaça Cr Abadia 84.700,00 2.294,83 86.994,83 

151-227.06 Estudis i treballs tècnics 
urbanisme 

70.000,00 20.000,00 90.000,00 

153-227.99 Manteniment Vies Públiques 120.000,00 21.828,40 141.828,40 

 

2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida inicial Nom Consignació inicial 

431-770.00 Transferències de capital comerç 10.000,00 

924-484.04 Festa dels Tres Tombs 4.200,00 

924-484.05 Armats 800,00 

153-623.00 Adquisició Màquina pintar vials  7.045,46 

172-227.00 Estudis i treballs tècnics Medi Ambientals 15.000,00 

 

Total altes de crèdits:  93.223,69 € 

 
 
Finançament: 
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats: 

Partida inicial Nom Consignació inicial 

4209001 Administració de l’Estat – “Gelosies Col·legi Joan 
XXIII”   

21.828,40 

 
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
de baixa 

Consignació 
definitiva 

153-609.00 Instal·lació Fonts de la Plaça 
Europa 

12.000,00 12.000,00 0,00 

133-634.00 Adquisició i adequació vehicle 
Policia Local 

25.000,00 16.300,00 8.700,00 

912-100.00 Retribucions bàsiques personal 
laboral temporal òrgans de govern 

30.250,00 12.960,00 17.290,00 

912-160.00 Seguretat Social personal òrgans 
de govern 

10.450,00 5.135,29 5.314,71 

321-131.00 Retribucions bàsiques personal 
laboral temporal lla d’infants 

53.900,00 20.000,00 33.900,00 

321-160.00 Seguretat Social personal llar 
d’infants 

40.700,00 5.000,00 35.700,00 
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Total finançament:   93.223,69 € 

 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que no votaran a favor per manca 
d'informació. Demanaran el detall d'algunes partides que els semblen 
excessives 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que  
 
El Sr. Alcalde respon que els despatxos són oberts a tothom i poden demanar 
la informació que estimin oportuna però si tenen algun dubte que es pugui 
resoldre ara poden mirar de plantejar-lo. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que la partida corresponent a estudis i 
treballs tècnics passa a ser de 90.000 €, xifra que consideren molt elevada i 
volen el detall dels treballs que s'han fet fins ara. 
 
El Sr. Francesc Mir respon que a principis d'any hi havia uns projectes que no 
se sabia que s'haurien de fer. Els tècnics municipals cobren per tasques del dia 
a dia i en la seva remuneració no hi va inclosa la redacció de projectes ni 
memòries que s’han d’anar fent. 
 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández,  
Vots en contra.- Cap 
Abstenció.- regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
 
 
10.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR ALCALDE A LA 
SEVA RETRIBUCIÓ PER INCOMPATIBILITAT 
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Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015 va acordar establir pel 
Sr. Alcalde, Enric Mir i Pifarré, l’exercici del seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva pel que fou donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, 
fixant-se al seu favor una retribució mensual de 2.160 € bruts a percebre en 
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 
 
En data 15 de juliol de 2015, el Sr. Alcalde ha presentat un escrit en el que 
renuncia a aquesta retribució i demana que se’l doni de baixa del règim general 
de la Seguretat Social des de l’11 de juliol de 2015, data en la que ha pres 
possessió del càrrec de diputat a la Diputació de Lleida havent-se-li reconegut 
una dedicació parcial del 75 %. En el mateix escrit manifesta la seva voluntat 
de continuar exercint el càrrec d’Alcalde de les Borges Blanques amb el mateix 
interès i entrega que fins ara. 
 
Aquesta renúncia troba el seu fonament en l’article 75.1 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases del règim local, que preveu que la percepció de la 
retribució per l’exercici d’un càrrec en règim de dedicació exclusiva és 
incompatible amb qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les 
Administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles 
dependents, així com el desenvolupament d’altres activitats, en els termes que 
preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
serveis de les Administracions Públiques. 
 
El mateix dia que ha tingut entrada l’esmentat escrit, s’ha procedit a la baixa del 
Sr. Alcalde del règim general de la Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament, 
amb efectes des del dia 11 de juliol, data a partir de la qual ja no rebrà cap 
retribució derivada de la dedicació exclusiva que tenia reconeguda fins llavors. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament en exercici de les facultats que 
legalment li han estat conferides, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia formulada pel Sr. Alcalde, 
Enric Mir i Pifarré, retribució que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
data 19 de juny de 2015 pel desenvolupament del càrrec com Alcalde amb 
dedicació exclusiva efectes des del dia 11 de juliol,  
 
Aquesta renúncia opera sens perjudici de la percepció de les indemnitzacions 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de les que 
formi part, així com per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del 
càrrec prèvia acreditació documental d’aquestes, en la quantia i en els termes 
fixats pel Ple en la sessió de 19 de juny de 2015. 
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Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Secretaria municipals als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al BOP, la tauler d’edictes i a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’article 75.1 de la Llei 
7/1985 reguladora de les bases del règim local. 
 
DEBAT: 
A petició del Sr. Alcalde la Secretària fa una breu explicació del contingut 
d’aquest acord. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que les paraules no són 
neutres, perquè en realitat no és una renuncia sinó una tria, ja que l’alcalde ha 
optat per la retribució de la Diputació. 
 

El Ple es dóna per assabentat d’aquesta renúncia. 
 
 
11.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 
 
Se sotmet a consideració del Ple, a proposta de tots els Grups Municipals la 
següent moció, que compta amb el dictamen favorable emès per la Comissió 
Informativa de Ciutadania, Governació, Cultura i Polítiques Socials celebrada el 
22 de juliol de 2015: 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 
en l’element d’integració de les persones nouvingudes,  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que 
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 
lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
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Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament a proposta de la CAL i de tots els Grups 
Municipals, ACORDA:  
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació.  
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 
baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.” 
 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que votaran a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que votaran a favor, però que 
cal que hi hagi compromís ferm, cal donar exemple amb actuacions concretes, 
com que els regidors siguin voluntaris de la llengua  
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
12.- DECLARACIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PER A LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS MALALTS DE FIBROMIÀLGIA I 
SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA – ENCEFALOMIELITIS MIÀLGICA 
 

Se sotmet a consideració del Ple la següent declaració, que compta amb el 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Ciutadania, 
Governació, Cultura i Polítiques Socials celebrada el 22 de juliol de 2015: 
 

“La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (SFC) són patologies cada 
vegada més freqüents. La medicina ha trigat molt de temps a definir-les i en 
diagnosticar-les, i avui són considerades malalties emergents. Les persones 
que les pateixen han recorregut un gran nombre d'especialistes i els han 

mailto:cal@cal.cat
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realitzat múltiples proves diagnòstiques, normalment sense obtenir resultats 
clars. 
 
Són processos que deterioren greument la qualitat de vida del que ho pateix en 
ser processos molt invalidants. Aquestes malalties solen instaurar-se de forma 
progressiva, començant amb problemes locals; dolors lumbars, dorsals, etc., 
per incrementant-se fins fer-se generalitzats i s'acompanyen de diversos altres 
símptomes. 
 
Els estudis i analítiques mèdiques tradicionals no ofereixen informació de valor. 
En nombroses ocasions reben l'opinió de "no tenir res" i se'ls orienta a veure un 
psiquiatre sota la idea de patir depressió. És cert que la presència d'ansietat o 
alteracions de l'estat d'ànim són presents però són símptomes que 
acompanyen la sensació d'esgotament i dificultat per viure una vida normal. 
Cada pacient té una forma de presentació individualitzada de la seva malaltia, 
cada un té la seva "fibromiàlgia" o la seva "fatiga crònica" i la medicina actual 
segueix sense trobar una causa. 
 
A causa de les característiques d'aquestes malalties hi ha la inexistència d'una 
prova específica per establir-la, aquesta triga a ser diagnosticada entre cinc i 
vuit anys. Els malalts es veuen obligats a un pelegrinatge per diferents 
consultes mèdiques i ha passar per diferents especialistes fins a trobar el 
dictamen. 
 
Per tot això l'Associació FM Unió i Força, organització sense ànim de lucre 
d'àmbit autonòmic, ha posat en marxa una Iniciativa Legislativa Popular, sobre 
protecció social dels malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica-
encefalomielitis miàlgica, el tràmit inicial ha estat admès a l'octubre d'aquest 
any. 
 
La demanda del col·lectiu és bàsicament la inclusió en els barems de l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) d'aquestes malalties així com la creació 
d'unitats multidisciplinàries a la xarxa sanitària pública nacional i partides de 
fons públics per a la investigació, així com que es agilitin els processos 
d'incapacitats, ja que els afectats amb prou feines poden treballar i la crisi 
actual ha alentit aquests processos. 
 
Per tot això, a proposta de la Sra. Pili Chimenos Küstner, ex regidora de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, se sotmet al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible la 
discussió parlamentària d'una reforma de la llei a través de la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) impulsada per l'Associació FM Unió i Força per tal que 
s'incloguin la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (SFC) en els barems 
de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) així com que es creïn unitats 
multidisciplinars a la xarxa sanitària pública nacional i es dotin partides de fons 
públics per a la investigació, agilitant els processos de incapacitats. 
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Segon.- Fer públic aquest acord a través de les vies de comunicació ordinàries 
de què disposa el consistori. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'Associació FM Unió i Força en temps i forma. 
DEBAT: 
La Sra. Ester Vallés fa una breu explicació del contingut d’aquesta declaració i 
diu que porta aparellada un compromís ferm de dur a terme accions de suport. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta diu que votaran a favor ja que és un problema 
que fa temps que hauria d'estar solucionat 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i, en la línia del que ha dit la Sra. 
Vallés, aquestes mocions s'han d'acompanyar amb fets. Per exemple, 
l'ajuntament va aprovar la moció en contra del consorci sanitari i a les diverses 
manifestacions no hi va veure cap regidor. 
 
Sr. Alcalde respon que no es poden fer retrets per fets del passat i que no hi 
està d'acord. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 

13.- PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ SOBRE LA SOLUCIÓ A LA 
SINISTRALITAT DE LA CARRETERA N-240 ENTRE LLEIDA I LES BORGES 
BLANQUES I LA CONNEXIÓ RÀPIDA ENTRE LLEIDA I TARRAGONA, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 

 
El Sr. Enric Farran, portaveu del Grup Municipal d’ERC dóna lectura a la moció 
presentada, la inclusió de la qual a l’ordre del dia ha estat aprovada per majoria 
absoluta a l’inici de la sessió. Abans diu que una cosa que uneix a tots els 
presents i és la voluntat de trobar una solució a aquest problema 
 

“Atesa la situació actual de risc per a les persones en el tram lleidatà de la N-

240, molt especialment en el tram entre el creuament de Margalef i les Borges 

Blanques, 

Atès que en paral·lel a aquesta perillosa via en transcorre una via d’alta 

capacitat i que, per bé que la té adjudicada en règim de concessió, cal fer 

èmfasi en que és de titularitat pública, concretament del Ministeri de Foment. 

Per això, en qualsevol moment, i per raons d’interès general, en aquest cas, 

l’alta sinistralitat, el titular té la potestat d’introduir canvis legals, bonificacions o 

exempcions, com de fet, ja ha operat en diferents punts de la xarxa estatal. 

Atès que la solució d’un desdoblament de la carretera N-240 que es demana 

per part d’alguns ajuntaments, és una solució a mig termini, és a dir, entre 6 i 
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12 anys. Això implica allargar la greu situació actual, enfront la solució 

immediata que suposa el rescat de l’AP-2. A part d’aquest avantatge temporal 

inqüestionable, el rescat de l’AP-2 presenta altres avantatges de diversa índole( 

econòmica, paisatgística i ambiental, agrícola, de camins...) 

 

Al Ple es proposa que prengui els següents acords: 

Instar al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

perquè exigeixi al titular de l’AP-2 el rescat d’aquesta via en el tram Lleida-

Montblanc com a solució més immediata, com s’ha fet a les autopistes de 

Madrid, Marbella, etc... 

Demanar que mentrestant això no succeeixi l’Estat es faci càrrec de la 

bonificació al 100% o d’un percentatge suficient de bonificació que faci aquesta 

opció realment competitiva per al transport de les mercaderies. 

Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento.” 

 
DEBAT: 
El Sr. Enric Farran diu que consideren que és la mesura més ràpida per 
alleugerir el trànsit. L'altra solució que es planteja, la del desdoblament, 
s’hauria d’abordar després d'haver adoptat aquesta. La gestió dels diners 
públics s'ha de dur a terme amb molta cura i abans de gastar s'ha de vigilar 
molt i comprovar. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que li resulta difícil orientar-se 
amb el grup de CIU, no se sap ben bé a què juga perquè darrerament ha fet de 
pont a les propostes populistes espanyolistes del govern del PP al territori, ja 
que aquest s’ha compromès a desenvolupar un desdoblament que ningú sap 
ben bé com és, a pocs dies de les eleccions autonòmiques. 
 

El Sr. Alcalde respon al Sr. Josep Ramon Farran que el to no és l’oportú i està 
fora de lloc. S'està treballant, no es juga a res, i es compta amb el suport del 
Departament de Territori i sostenibilitat. 
 

Respon el Sr. Enric Farran dient que amb aquesta moció no es tanca cap via 
de solució per aquest problema. Si es pot desviar una part del transport cap a 
l'autopista per descongestionar benvingut sigui. Cal tenir en compte que s’ha 
obtingut aquest compromís en període electoral, però cal queixar-se i arrencar 
un compromís ferm. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que avui s'ha presentat una proposta de moció que ja 
es va presentar al  setembre del mes passat. L'any que ve hi haurà una partida 
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al pressupost espanyol per a dur a terme aquest desdoblament. Es gestiona 
amb el suport del Departament de Territori i sostenibilitat i dels diputats i 
senadors del grup de Convergència a Madrid. Anuncia que s'abstindran en 
aquesta votació per no bloquejar la seva proposta. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula per dir que el populisme té a veure 
amb les vegades que s’ha fet referència a la sinistralitat, li diu com a bomber.  
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria 
simple amb el següent resultat: 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch, 
Abstencions.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández, Josep 
Ramon Farran i Belart. 
Vots en contra.-  Cap 
 
 
14.- PUNT D’URGÈNCIA: DECLARACIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PER 
EXIGIR UNA SOLUCIÓ RÀPIDA I DEFINITIVA DE L’ELEVADA 
SINISTRALITAT A L’N-240 ENTRE LLEIDA I MONTBLANC, PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 

 
La Sra. Núria Palau, portaveu del Grup Municipal de CIU dóna lectura a la 
declaració de suport presentada, la inclusió de la qual a l’ordre del dia ha estat 
aprovada per majoria absoluta a l’inici de la sessió: 
 
“El Grup Municipal de CiU proposa al Ple ordinari, de juliol de 2015, de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques la declaració de suport al següent: 

                                    
Manifest per exigir una solució ràpida i definitiva a l’elevada sinistralitat a l’N-240 
entre Lleida i Montblanc 

Lleida, juliol de 2015 
Antecedents: la carretera de la vergonya 

El 28 de juny de 2013 va tenir lloc l’acte a Montblanc on institucions, entitats i 

empreses van demanar el rescat de la concessió de l’autopista AP2 entre Montblanc i 

Lleida, com a solució viable i immediata per a la finalització de l’eix Cantàbric-

Mediterrani. A l’acte, convocat per les Cambres de Comerç de Lleida i Reus, i les 

entitats Ateneu Popular Garriguenc i el Col·lectiu Conca 22, s’hi van afegir nombrosos 

representants d’institucions polítiques, socials i econòmiques dels territoris de Lleida i 

Tarragona.  

 

D’altra banda, el passat 19 de setembre de 2013 els municipis d’Artesa de Lleida, 

les Borges Blanques, Juneda, Puigverd de Lleida, Torregrossa, i Vinaixa, acompanyats 

pel Consell Comarcal de les Garrigues, van crear la plataforma “Prou Morts a l’N-240” 

oberta a tota la societat per fer front comú i reivindicar –juntament amb institucions i 
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col·lectius de víctimes, familiars i usuaris d’aquesta via- la necessitat de trobar una 

solució definitiva a l’elevada sinistralitat d’aquest tram, alliberant immediatament el 

peatge actual de l’AP-2 entre Lleida i Montblanc, ja que el tram entre les Borges i 

Montblanc va en paral·lel a l’N-240. Posteriorment, a la Plataforma també s’hi ha 

integrat la Cambra de Comerç de Lleida i nous municipis afectats com Castelldans, 

Albi i Tarrés, entre d’altres. 

 

Una de les primeres grans accions d’aquesta nova Plataforma va ser impulsar una 

nova  Declaració després de la de Montblanc – El manifest de les Borges Blanques –  

el 17 de febrer de 2014, convocada per les Cambres de Comerç de Lleida i Reus, i 

l’assistència de l’Ateneu Popular Garriguenc, el Col·lectiu Conca 22 i, en representació 

de la Plataforma, els municipis de Juneda i les Borges Blanques, a la que també es 

van sumar diverses personalitats, esportistes d’elit, familiars de víctimes i institucions 

polítiques, econòmiques i socials dels territoris de Lleida i Tarragona. Document que 

posava l’accent en l’elevat cost en vides humanes i el patiment per la gent del territori 

que representava aquest greuge i aquest dèficit en infraestructures aquí en el tram 

català de l’actual N 240. 

 

En la mateixa, es recordava que després de més de 10 anys de reivindicacions, 

manifests, declaracions i peticions als diferents governs de l’Estat espanyol, la situació 

de l’elevat volum de trànsit i d’alta sinistralitat, segueix sense resoldre’s. Per tot plegat, 

s’exigia amb més contundència i de forma conjunta una solució urgent, que podria 

passar a curt termini per la immediata gratuïtat del peatge de l’AP-2 entre Lleida i 

Montblanc, entre d’altres mesures. A més, es va acordar traslladar al Ministeri de 

Foment l’unànime i ferm posicionament dels sotasignants perquè endegui les accions 

pertinents amb l’objectiu d’assolir de manera immediata el rescat de la concessió de 

l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida. Finalment, també s’instava a la resta 

d’institucions i associacions representatives dels sectors econòmic i social lleidatans, 

tarragonins i de Catalunya a adherir-se i participar activament en la reivindicació 

d’aquella declaració.  

 

Situació actual: Compromisos de solucions  

Mentrestant, representants de la Plataforma i del món econòmic i empresarial afectats 

han mantingut reunions i trobades amb representants de la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat i amb la Subdelegada del Govern de l’Estat espanyol a Lleida, per mirar 

de cercar solucions i demanar un diàleg més directe amb el Ministeri. Finalment, el 

maig de 2014 els impulsors d’aquestes Declaracions, juntament amb altres 

representants institucionals, varen fer arribar una petició de reunió amb responsables 

del Ministeri de Foment, que finalment ha acceptat parcialment les nostres 

reivindicacions. 

 

Tot i que el Ministeri de Foment afirma està disposat a impulsar solucions definitives a 

la problemàtica, l’elevada sinistralitat del tram de l’N-240 entre Lleida i Montblanc, 

continua causant víctimes mortals i dolor a les famílies dels Territoris afectats, 

com es posa de manifest en la següent taula informativa: 
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Dades d’accidents amb víctimes en zona interurbana a l’N-240, tram pk 38-89 

Any Municipi Via 
Quilòmetre 

Accidents Morts 
Ferits 
greus 

Ferits 
lleus 

2010 BORGES BLANQUES, LES N-240 60,3 1 0 0 1 

2010 BORGES BLANQUES, LES N-240 65 1 0 0 1 

2010 BORGES BLANQUES, LES N-240 69,5 1 0 0 2 

2010 BORGES BLANQUES, LES N-240 71,1 1 0 0 1 

2010 JUNEDA N-240 72,9 1 0 0 1 

2010 JUNEDA N-240 73 1 0 1 0 

2010 JUNEDA N-240 77 1 0 0 3 

2010 LLEIDA N-240 82,2 1 0 0 2 

2010 LLEIDA N-240 82,9 1 1 0 2 

2010 LLEIDA N-240 83,5 1 0 0 3 

2010 LLEIDA N-240 84 2 1 2 1 

2010 LLEIDA N-240 87,5 1 0 0 1 

2010 TARRES N-240 50 1 0 0 2 

2010 TARRES N-240 50,7 1 0 0 1 

2010 TORREGROSSA N-240 77,5 1 0 0 1 

2010 TORREGROSSA N-240 77,9 1 0 0 1 

2010 TORREGROSSA N-240 80,5 1 0 0 6 

2010 TORREGROSSA N-240 80,9 1 0 0 2 

2010 TORREGROSSA N-240 81,5 1 1 1 0 

2010 TORREGROSSA N-240 81,6 1 0 0 1 

2010 VINAIXA N-240 53,5 1 0 0 3 

2010 VINAIXA N-240 53,6 1 0 0 1 

2010 VINAIXA N-240 57,9 1 0 0 2 

2010 VINAIXA N-240 58 1 0 0 1 

2010 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 43,2 1 1 1 0 

2010 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 43,8 1 0 2 1 

2010 MONTBLANC N-240 38 1 0 0 1 

2010 MONTBLANC N-240 39,3 1 0 0 1 

2010 MONTBLANC N-240 39,6 1 0 2 0 

2010 VIMBODI N-240 48 1 0 0 2 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 60 2 0 0 3 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 61,9 1 0 0 2 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 62 1 3 0 2 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 62,7 1 0 0 3 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 69,8 1 0 0 2 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 70 2 0 0 2 

2011 BORGES BLANQUES, LES N-240 71 3 0 0 4 

2011 JUNEDA N-240 72 1 0 0 1 

2011 JUNEDA N-240 72,6 1 0 0 3 

2011 JUNEDA N-240 72,7 1 0 0 1 

2011 JUNEDA N-240 74 1 0 0 2 

2011 JUNEDA N-240 74,5 1 0 0 3 

2011 JUNEDA N-240 75 1 0 0 1 

2011 JUNEDA N-240 76 1 0 0 4 

2011 LLEIDA N-240 81,9 1 0 0 1 

2011 LLEIDA N-240 84,3 1 0 4 1 

2011 LLEIDA N-240 85 2 0 0 2 

2011 LLEIDA N-240 85,2 1 0 0 1 

2011 LLEIDA N-240 85,4 1 1 1 3 

2011 LLEIDA N-240 85,5 2 0 0 3 

2011 LLEIDA N-240 87,5 1 0 0 1 

2011 TARRES N-240 50,7 1 0 0 1 

2011 TORREGROSSA N-240 79 3 1 0 3 

2011 TORREGROSSA N-240 80 1 0 0 2 

2011 VINAIXA N-240 53,4 1 0 0 1 

2011 VINAIXA N-240 55,6 1 0 0 2 

2011 VINAIXA N-240 56 1 0 0 1 

2011 VINAIXA N-240 59,2 1 0 0 1 

2011 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 40,8 1 0 0 1 

2011 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 42,8 1 0 0 1 

2011 MONTBLANC N-240 38 1 0 0 1 

2011 MONTBLANC N-240 38,4 1 0 0 2 

2011 MONTBLANC N-240 39 1 0 0 1 
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2011 MONTBLANC N-240 39,3 1 1 0 0 

2011 MONTBLANC N-240 39,7 1 0 0 1 

2011 VIMBODI N-240 47,7 1 0 0 2 

2012 BORGES BLANQUES, LES N-240 63,8 1 0 0 1 

2012 BORGES BLANQUES, LES N-240 64,9 1 0 1 0 

2012 BORGES BLANQUES, LES N-240 65,1 1 0 0 1 

2012 JUNEDA N-240 73 2 0 0 2 

2012 JUNEDA N-240 73,8 1 0 0 1 

2012 JUNEDA N-240 74,5 1 0 0 1 

2012 JUNEDA N-240 75 2 3 0 2 

2012 JUNEDA N-240 76 2 1 0 2 

2012 JUNEDA N-240 77,5 1 0 0 2 

2012 LLEIDA N-240 81,9 2 0 0 6 

2012 LLEIDA N-240 83,5 1 0 0 1 

2012 LLEIDA N-240 85,5 1 0 0 1 

2012 LLEIDA N-240 87,4 1 0 0 3 

2012 LLEIDA N-240 88,5 1 0 0 1 

2012 LLEIDA N-240 89 1 0 0 1 

2012 LLEIDA N-240 89,6 1 0 0 2 

2012 TORREGROSSA N-240 79 2 0 0 6 

2012 VINAIXA N-240 53,6 1 0 1 0 

2012 VINAIXA N-240 55,8 1 0 1 4 

2012 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 41,9 1 0 0 1 

2012 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 44,3 1 0 1 3 

2012 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 44,9 1 0 0 1 

2012 MONTBLANC N-240 38,2 1 0 0 3 

2012 MONTBLANC N-240 39,4 1 0 0 1 

2012 VIMBODI N-240 45 1 0 0 1 

2012 VIMBODI N-240 47,1 1 0 1 3 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 60 1 0 0 1 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 63,8 1 0 0 1 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 64,3 1 0 0 1 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 65,5 1 2 0 1 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 69 1 0 0 3 

2013 BORGES BLANQUES, LES N-240 71 1 0 0 2 

2013 JUNEDA N-240 71,8 1 0 1 0 

2013 JUNEDA N-240 72,5 2 0 0 3 

2013 JUNEDA N-240 72,8 2 0 0 4 

2013 JUNEDA N-240 73,5 1 0 0 1 

2013 JUNEDA N-240 75,5 1 0 0 3 

2013 JUNEDA N-240 77,1 1 0 0 2 

2013 LLEIDA N-240 85,1 1 0 0 1 

2013 TARRES N-240 49,7 1 0 0 1 

2013 TORREGROSSA N-240 77,5 1 0 0 1 

2013 TORREGROSSA N-240 78 1 0 0 1 

2013 TORREGROSSA N-240 78,4 1 0 0 1 

2013 TORREGROSSA N-240 79 3 0 1 4 

2013 VINAIXA N-240 52 1 0 0 2 

2013 VINAIXA N-240 57,6 1 0 0 1 

2013 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 40,8 1 0 0 1 

2013 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 41,8 1 1 3 2 

2013 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 42,8 1 0 0 2 

2013 MONTBLANC N-240 38,9 1 0 0 2 

2013 MONTBLANC N-240 39,3 1 0 0 1 

2013 VIMBODI N-240 45 1 0 0 4 

2013 VIMBODI N-240 46,5 1 0 0 1 

2014 BORGES BLANQUES, LES N-240 67,1 1 0 0 3 

2014 BORGES BLANQUES, LES N-240 71,1 1 1 0 4 

2014 JUNEDA N-240 72,5 1 0 0 1 

2014 JUNEDA N-240 72,8 2 0 0 4 

2014 JUNEDA N-240 72,9 2 0 1 2 

2014 JUNEDA N-240 74,1 1 0 0 2 

2014 JUNEDA N-240 74,5 1 0 0 1 

2014 JUNEDA N-240 75,1 1 0 0 1 

2014 JUNEDA N-240 75,9 1 0 0 2 

2014 JUNEDA N-240 76,5 1 0 0 2 

2014 LLEIDA N-240 82,2 1 0 0 1 

2014 LLEIDA N-240 86,8 1 0 0 1 
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2014 LLEIDA N-240 87 2 0 0 2 

2014 LLEIDA N-240 87,2 1 0 0 2 

2014 LLEIDA N-240 87,5 2 0 0 2 

2014 LLEIDA N-240 87,8 1 0 0 1 

2014 LLEIDA N-240 89,7 1 0 0 1 

2014 TORREGROSSA N-240 77,7 1 0 0 2 

2014 TORREGROSSA N-240 79 3 0 0 3 

2014 VINAIXA N-240 56,3 1 0 1 3 

2014 VINAIXA N-240 58,5 1 0 1 0 

2014 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 40,7 2 0 0 2 

2014 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 40,9 1 0 0 1 

2014 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 44 1 0 0 1 

2014 VIMBODI N-240 45 1 0 0 1 

2014 VIMBODI N-240 47 2 0 1 4 

2014 VIMBODI N-240 47,1 1 0 0 2 

2015 BORGES BLANQUES, LES N-240 70 1 0 1 4 

2015 JUNEDA N-240 73 1 0 0 1 

2015 JUNEDA N-240 73,5 1 0 0 1 

2015 JUNEDA N-240 74,5 1 0 0 1 

2015 JUNEDA N-240 74,6 1 0 0 2 

2015 JUNEDA N-240 76 1 0 1 0 

2015 LLEIDA N-240 81,9 1 0 0 4 

2015 LLEIDA N-240 82,2 1 0 0 1 

2015 LLEIDA N-240 82,8 1 0 0 1 

2015 LLEIDA N-240 84 1 0 0 1 

2015 LLEIDA N-240 84,9 1 0 1 1 

2015 LLEIDA N-240 85,6 1 1 0 0 

2015 LLEIDA N-240 86,5 1 0 0 1 

2015 LLEIDA N-240 87,1 1 0 0 1 

2015 TORREGROSSA N-240 79 1 0 0 5 

2015 VINAIXA N-240 53,5 1 0 0 3 

2015 VINAIXA N-240 57 1 0 0 1 

2015 ESPLUGA DE FRANCOLI, L' N-240 42 1 1 2 0 

2015 MONTBLANC N-240 38 1 0 0 1 

2015 VIMBODI N-240 45,6 1 0 0 1 

Total       192 20 33 287 

Font: Servei Català de Trànsit – Oficina del Pla Català de Seguretat Viària 

 

 

A més cal tenir en compte que les darreres mesures establertes pel Ministeri de 

Foment, han resultat del tot insuficients i no han solucionat res, com la desviació 

voluntària de camions per l’AP-2, bonificant-la amb un 43% descompte en el peatge, 

que el sector del transport i el mateix Ministeri han reconegut que no servirà per a 

descongestionar la via i reduir-ne per tant l’elevada sinistralitat actual. A més, les 

darreres dades anuals de la xarxa de carreteres de l’Estat que Foment va fer 

públiques el mes de maig passat revelen que en aquest tram hi ha hagut un 

increment d’un 10% de la intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles. Així, les 

dades mostren un augment de la circulació, sobrepassant els 10.000 al dia, amb una 

mitjana de 8.505 cotxes, i 1.541 camions diaris, amb puntes de trànsit de vehicles 

pesants que a vegades arriben a superar els 1.700. 

 

Aquest és, precisament, el tram de l’N-240 que més sinistralitat registra i el més 

llarg que queda per desdoblar, essent alhora l’únic de l’eix Tarragona-Sant 

Sebastià que compta amb una altra via d’alta capacitat just en paral·lel en bona 

part del seu traçat, l’AP-2, amb una concessió que finalitza el 31 d’agost del 2021. 

Amb tot, els municipis i sectors professionals afectats, a més de les institucions 

polítiques i econòmiques de Lleida també reclamen la necessitat de desdoblar el tram 
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entre Lleida i les Borges Blanques, ja que no va en paral·lel a l’AP.2 i obligaria a fer un 

major, menys eficient i més costós recorregut per als vehicles pesants. 

 
Conclusió: Un greuge insostenible 
Per tot el que s’ha exposat fins ara, els representants de la Plataforma “Prou morts 
a l’N-240” reclamen el compliment dels compromisos adquirits pel Secretari 
general d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, a l’hora 
d’incorporar la partida econòmica per al projecte de duplicació de l’N-240 entre Lleida i 
les Borges Blanques, així com l’adjudicació de la rotonda de Margalef i la licitació de 
les 3 previstes a Juneda . 
 
És per això que les institucions, entitats i col·lectius sotasignants decidim donar 
suport a aquest manifest i instem a la resta d’institucions i associacions 
representatives dels sectors econòmic i social lleidatans, tarragonins i de Catalunya a 
què també s’hi adhereixin. A més, ens posem a disposició de les institucions del 
territori per emprendre les mesures de reivindicació i de pressió que s’estimin 
necessàries per fer palesa la responsabilitat del Govern de l’Estat espanyol, com a 
titular de la via, i per tant qui hauria d’evitar en la mesura del possible el risc 
d’accidents i les víctimes que succeeixen en aquest eix viari. 

 
DEBAT: 
El Sr. Enric Mir fa una breu explicació del contingut d’aquesta declaració. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta llegeix el que preveu la declaració quan diu 
“Aquest és, precisament, el tram de l’N-240 que més sinistralitat registra i el 
més llarg que queda per desdoblar, essent alhora l’únic de l’eix Tarragona-Sant 
Sebastià que compta amb una altra via d’alta capacitat just en paral·lel en bona 
part del seu traçat” i assenyala que el govern PP no inclou el desdoblament 
perquè hi ha una via alternativa. El que estigui al pressupost no és garantia de 
res, perquè l'any passat es va executar el 100% de les inversions previstes al 
pressupost a nivell estatal i només el 7% a  Catalunya 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, diu que no ho ha pogut llegir ni debatre aquesta 
declaració en assemblea, pel que no és un tema que es pugui resoldre d'un 
moment per altre. 
 
El Sr. Alcalde exposa que és un manifest de suport institucional, no compromet 
a res, i que també se sotmetrà a nivell comarcal. 
 
El Sr. Albert Valero exposa que l’alliberament no és una utopia, però hi ha 
l'exemple de l'aixecament de barreres al peatge de Mollet o el cas de la lluita 
del conseller Santi Vila per aconseguir la bonificació de l'autopista de Barcelona 
a la Jonquera. Si ell va poder, aquí també ha de ser possible. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que l'aixecament de barreres és més complicat del que 
sembla. Es va preguntar al secretari general al respecte i es va negar 
rotundament a incrementar la bonificació, ja que aquestes qüestions es troben 
limitades per la normativa europea. La concessió acaba al 2021, i es 
respectarà. 
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El Sr. Albert Valero exposa que la concessió acabarà abans que el 
desdoblament, tenint en compte els treballs de redacció de projecte i l’execució 
de les obres que poden trigar molt de temps. 
 

La Sra. Maria Fusté exposa que ha fet la prova i per anar des de casa seva al 
seu lloc de treball per la N-240 triga entre 35 i 40 minuts, i un dia va fer la prova 
passant per l’autopista i va trigar 15 minuts més en total. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart, Esther Vallès Fernández,  
Vots en contra.- Josep Ramon Farran i Belart. 
Abstenció.- Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat 
Casals i Serrano i Albert Valero i Folch. 
 
 
15.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 

Es dóna compte al Ple de la següent relació de Decrets dictats per l’Alcaldia 
des del número 37/2015 fins el número 99/2015, el contingut íntegre dels quals 
ha estat tramès per correu electrònic a tots els regidors: 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 37/2015 
Assumpte: Atorgament tarja d’estacionament per a persones amb disminució  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  38/2015  
Assumpte: modificació de contracte personal laboral en el sentit de reduir la 
jornada laboral  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 39/2015  
Assumpte: resolució expedient d’ordre d’execució a l’immoble situat al carrer 
Hospital núm. 43  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 40/2015  
Assumpte: acceptació desistiment sol·licitud ajornament/fraccionament  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  41/2015  
Assumpte: inici tràmit operació de tresoreria  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 42/2015 Assumpte: contracte laboral indefinit 
tècnica d’educació infantil llar d’infants municipal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 43/2015 Assumpte: contracte laboral indefinit 
tècnica d’educació infantil Llar d’infants municipal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 44/2015  
Assumpte: atorgament de poder per a plets  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 45/2015  
Assumpte: contractació de personal laboral temporal per acumulació de 
tasques al departament de comptabilitat  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 46/2015  
Assumpte: incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró municipal 
d'habitants per inclusió indeguda  
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- DECRET D’ALCALDIA núm. 47/2015  
Assumpte: tràmit d’informació pública expedient revisió d’ofici d’ordenança 
fiscal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 48/2015  
Assumpte: embargament de nòmina per deute  
- DECRET DE L’ALCALDIA núm. 49/2015  
Assumpte: contractació de personal laboral temporal per tal de dur a terme 
tasques de neteja, manteniment i vigilància als parcs i jardins durant l’època 
estival  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 50/2015  
Assumpte: incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró municipal 
d'habitants per inclusió indeguda 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 50 B  
Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 51/2015  
Assumpte: devolució import embargat a Termosolar Borges, S.L.  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 52/2015  
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal d’evitar 
l’acumulació de tasques de la Biblioteca Municipal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 53/2015  
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal d’evitar 
l’acumulació de tasques de la Biblioteca Municipal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 54/2015  
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de 
substituir una baixa per incapacitat temporal del bidell col·legi públic Joan XXII  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 55/2015  
Assumpte: incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró municipal 
d'habitants per inclusió indeguda  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 56/2015  
Assumpte: adjudicació del contracte d’obres “Reposició d'infraestructures del 
carrer Josep Soler – Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués de les Borges 
Blanques. fase I.” (per delegació)  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 57/2015  
Assumpte: sol·licitud dictamen a la Comissió Jurídica Assessora – expedient 
revisió d’ofici d’ordenança fiscal  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 57 bis/2015  
Assumpte: rectificació antiguitat Maria Rosa Alà i Cunillera  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 58/2015  
Assumpte: Devolució dels 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 
2012  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  59/2015  
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sr. Rosendo Cunillera Satorra.  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 60/2015  
Assumpte: execució subsidiària de retirada i declaració com a residu de vehicle 
abandonat  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 61/2015  
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Assumpte: Resposta al requeriment del Servei de Protecció de la Legalitat 
Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat relatiu a la construcció 
al paratge Camí de la Coma del Pou al polígon 19, parcel·la 29 del TM de les 
Borges Blanques. Exp. 2015/056806/L  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 62/2015  
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada per la senyora Laia 
Safont, regidora de la CUP  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  63/2015  
Assumpte: concertació operació de tresoreria  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 64/2015  
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada per la senyora Laia 
Safont, regidora de la CUP  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 65/2015  
Assumpte: reconeixement complement de productivitat  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  66/2015  
Assumpte: resolució recurs de reposició interposat per la Sra. Carme Benet i 
Pelegrí contra el Decret d’alcaldia núm. 39/2015 de resolució d’expedient ordre 
d’execució carrer Hospital núm. 43  
- DECRET D’ALCALDIA  núm.  66 bis/2015  
Assumpte: resolució recurs de reposició interposat per les senyores Pilar 
Gómez Martí i Ramona Gómez Martí contra el Decret d’alcaldia núm. 39/2015 
de expedient ordre d’execució carrer Hospital núm. 43  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  67/2015  
Assumpte: resolució recurs de reposició interposat per General d’Olis i Derivats 
SL contra el Decret d’alcaldia núm. 11/2015 de resolució d’expedient de 
disciplina urbanística.  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  68/2015  
Assumpte: resolució expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. Rosa Sans Verdes.  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 69/2015  
Assumpte: Embargament de nòmina per deute  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 70/2015  
Assumpte: autorització per a la consulta i còpia de la informació sol•licitada per 
la senyora Laia Safont, regidora de la CUP  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 71/2015  
Assumpte: referent a targes d’aparcament per a persones amb disminució  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 72/2015  
Assumpte: contractació de personal laboral de neteja per cobrir baixa per IT de 
Carlota Jimenez  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 73/2015  
Assumpte: reconeixement al Sr. Joan Cornudella Farran de serveis previs 
prestats a l’Administració pública  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 74/2015  
Assumpte: reconeixement al Sr. Gonçal Martínez Vilafranca de serveis previs 
prestats a l’Ajuntament  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 75/2015  
Assumpte: reconeixement al Sr. Josep Segura i Garsaball de serveis prestats a 
l’Ajuntament  
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- DECRET D’ALCALDIA núm. 76/2015  
Assumpte: convocatòria Consell d’Administració de l’Organització especial 
desconcentrada de Ràdio les Borges  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 77/2015  
Assumpte: convocatòria Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, 
Cultura i Polítiques Socials  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 78/2015  
Assumpte: convocatòria Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, 
Cultura i Polítiques Socials  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 79/2015  
Assumpte: convocatòria sessió extraordinària Ple i Junta de Govern Local per a 
aprovació de les darreres actes  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 80/2015  
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de 
substituir una baixa per incapacitat temporal d’un peó de la brigada municipal  
- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 81/2015  
Assumpte: Devolució dels 44 dies de la paga extraordinària desembre de 2012  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 82/2015  
Assumpte: informació de la sessió plenària per a constitució de la nova 
Corporació municipal i elecció de l’alcalde  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 83/2015  
Assumpte: incoació d'expedient de baixa d'ofici en el padró municipal 
d'habitants per inclusió indeguda  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 84/2015  
Assumpte: constitució de la junta de govern local, designació de membres i 
delegació de competències de l’alcaldia.  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 85/2015  
Assumpte: nomenament tinents d’alcalde  
- DECRET D'ALCALDIA núm. 86/2015  
Assumpte: nomenament de regidors/es delegats/des i delegació de 
competències  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 87/2015  
Assumpte: convocatòria ple extraordinari organitzatiu  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 88/2015  
Assumpte: Nomenament de cap accidental de la Policia Local  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 89/2015  
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de dur a 
terme tasques de reforç de la neteja de carrers amb la conducció de la màquina 
escombradora  
- DECRET D’ALCALDIA núm.  90 /2015  
Assumpte: nomenament d’un funcionari interí per cobrir baixa per IT d’un agent 
de la Policia local  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 91/2015  
Assumpte: reconeixement a la Sra. Mònica Cifuentes Monné de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 195 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 92/2015  
Assumpte: reconeixement al Sr. Jaume Farré Ricart de serveis previs prestats 
a l’Administració pública  
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- DECRET D’ALCALDIA núm. 93/2015 
Assumpte: Embargament de nòmina per deute  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 94/2015  
Assumpte: Atorgament de bestreta reintegrable sense interès a treballadors 
municipal. 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 95/2015  
Assumpte: Assumpte: Incoació expedient subministrament estands i material 
per a la Fira de l’Oli 
- DECRET D’ALCALDIA núm. 96/2015  
Assumpte: Incoar expedient de modificació pressupostària número 2 del 
pressupost 2015  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 97/2015  
Assumpte: Designació dels membres de les Comissions Informatives  
- DECRET D’ALCALDIA núm. 98/2015  
Assumpte: autorització per a la consulta i còpia de la informació sol·licitada pel 
senyor Salvador Noguera i Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC  
- DECRET D’ALCALDIA Núm. 99/2015  
Assumpte: convocatòria Ple ordinari 
 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, diu que no té res a veure amb la transparència 
l’enviament de més de 100 pàgines de decrets, a tan pocs dies del Ple. 
 
El Ple es dóna per assabentat dels decrets. 
 
 

 
16. INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
La Sra. Ariadna Salla informa que dissabte tindrà lloc l’Aplec de les Sardanes, 
al que convida a tothom a participar-hi, per tal que el màxim de persones 
possible puguin gaudir d’aquest esdeveniment. 
 
 
 
17.- PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta formula el següent PREC: 
 
“El passat 13 de juliol vam demanar el Contracte signat entre el Consistori i 
l’empresa COM CONSULTORIA SCP, per els serveis d’assessorament de la 
Corporació en matèria de Comunicació, així com les factures pagades durant 
aquest any 2015 a aquesta empresa. Dins del termini legal, vaig rebre el 
contracte i les 6 factures de gener a juny, que fan referència al contracte. 
A la comissió informativa del passat dimecres dia 22, vaig comentar que 
trobava a faltar una factura referent a les despeses de la Fira de l’Oli i que per 
casualitat, el company Jordi Satorra, un dia em va comentar que la Fira es 



151 

 

facturava a part del contracte. Si no fos per questa conversa, no haguéssim 
tingut accés a aquestes dades. 
Vull comentar que en ares de la transparència, que contínuament ens estant 
anomenant,  agrairem que en les properes sol·licituds d’informació que farem, 
les interpretin d’antuvi en el sentit més ampli possible. Nosaltres no tenim els 
antecedents i no podem demanar còpia de les factures núm. X de data XX. Si 
les demanem pel nom del creditor, s’ha d’entendre a partir d’ara, que són totes 
les factures pagades a aquest creditor dins les dates que s’assenyalen. Donem 
per segur que no hi ha més factures pagades enguany a aquesta empresa. 
 
Dit això, comentar que aquest contracte es va signar amb data 9 de novembre 
de 2012, amb una durada d’un any i podrà ser prorrogat any a any per un total 
de DOS anys mes, i que en tot cas, el contracte quedarà rescindit el 31 de maig 
de 2015. Això es fil per randa el que consta al contacte que m’han fet arribar. 
Junt amb el contracte, he rebut les factures de gener a juny 2015, si el 
contracte ha quedat rescindit el passat 31 de maig i no s’ha fet cap nou 
contracte, com es que s’ha pagat la factura de juny? Al concepte de la factura 
diu “ Servei gabinet de premsa corresponent al mes de juny 2015” , demà se li 
pagarà també el mes de juliol? és normal pagar factures de contractes 
exhaurits? 
 
Per tot això: PROPOSEM, no renovar aquest contracte, ni iniciar cap nou 
procediment negociat “sense publicitat” per tornar a contractar-lo. 
CONSIDEREM, que fent referència al punt núm. 2 de l’ordre del dia, el de 
Radio i Tv, i recordant el comentari que hem fet en aquell moment, considerem 
que els professionals d’aquest ens Municipal són “plenament capaços” de 
portar aquest tema. Si per la Fira de l’Oli fa falta, es pot contractar algú per 
aquest tema concret, que de fet ja s’està pagant a part actualment. Aquesta 
empresa ens cobra a tots el Borgencs/ques, 1.815 € cada mes, per publicar un 
màxim de dos fotos a la setmana i un petit comentari. Això son 21.780 € l’any. 
A més, per la Fira, que insistim, aquesta part creiem que s’ha de mantenir, 
cobra 6.050 € de “planificació i producció de comunicació” i 1.815 € més de 
“disseny gràfic”, fent incís amb que aquestes despeses no inclouen la 
impressió, a la pròpia factura. 
En total ens factura 29.345 € l’any (5 milions de pessetes) con a mínim, ja que 
desconeixem si amb el que queda d’any hi haurà alguna factura més extra. 
 
Tal com vam proposar durant la campanya electoral, proposem dedicar als 
1.815 € al mes, pràcticament  22.000 € l’any, a la Regidoria a càrrec de l’Esther 
Vallès, -Acció social i ciutadania, Habitatge social, Benestar, família i salut -, 
que segur que li fan falta i revertiran als ciutadans de Les Borges, amb més 
carències. 
 

 

Respon al prec la Sra. Maria Fusté, dient que l’any 2012 es va fer aquest 
procediment, com en molts altres, només fins a maig de 2015 per no 
comprometre la següent legislatura. Assenyala que aquesta pregunta ja l’havia 
contestat en una altra ocasió: la comunicació no només és un anunci o notícia 



152 

 

al diari, s'ha de fer més feina al respecte, amb contactes i difusió. Abans que el 
Patronat passés a l'Ajuntament, ja tenia una persona contractada que feia la 
publicitat però es va decidir que ho fes aquesta empresa. S'està treballant amb 
la radio i la TV però hi ha coses que no es poden dur a terme amb voluntaris, 
sinó amb professionals. No es pot pensar que només es fa una noticia al dia, 
és molt parcial creure això però també cal tenir en compte que es beneficia 
altres entitats perquè per exemple, la promoció de la Fira de la Cervesa, es va 
fer des de l'ajuntament a través de l'empresa. En matèria de benestar ja es fa, 
a partir de dilluns començarà la campanya “cap nen sens àpat” en la que 
col·labora l'ajuntament. 
 

La Sra. Núria Palau intervé per dir que abans es gastaven 65.000 euros en 
protocol i ara només 15.000 euros i encara en sobra per la comunicació. 
 

El Sr. Alcalde respon al Sr. Noguera que avui dia la comunicació és clau, també 
pel municipi, aquesta empresa ha suposat un estalvi a nivell pressupostari i ha 
donat una àmplia projecció. Cal un assessor en comunicació, altres pobles 
petits, com Fulleda, en tenen i Borges abans no ho tenia. 
Cal tenir en compte que s'han estalviat 400.000 euros en despesa corrent, 
respecte l'anterior equip de govern d'ERC, malgrat en es retalla en algunes 
coses, en serveis socials no. 
 

El Sr. Jordi Ribalta explica que a nivell de fira, es contractava a una empresa i a 
també al Diari Segre i altres mitjans per fer la difusió. Ara s'ha optat per fer-ho 
amb aquest sistema, que dóna molts bons resultats. 
 

El Sr. Francesc Mir diu que les eleccions les ha guanyat l'alcalde i no el 
professional de premsa, tal com ha dit ERC. 
 

El Sr. Josep Ramon Farran Belart manifesta que durant la campanya aquest 
professional va acompanyar al grup de CIU però no va acompanyar als altres 
grups. 
 

El Sr. Alcalde respon que sí, que va col·laborar amb el partit cobrant o no, però 
que tothom és lliure de fer el que estimi convenient. 
 

El Sr. Salvador Noguera i Vilalta pregunta com es farà la nova licitació, es farà 
un procediment obert? Assenyala que si durant la campanya va treballar pel 
partit hauria de facturar menys a l’ajuntament. 
 

El Sr. Valero demana que, com en altres qüestions, es prioritzi persones i 
empreses del territori. 
 
 
El Sr. Enric Farran formula els següents PRECS que alhora considera 
CONSELLS: 
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- El nou repartiment dels contenidors és un problema, ha passat una setmana, i 
fins i tot s'han col·locat contenidors vora els embornals. Li ha estranyat que als 
informes de l'equip de govern no s'hagi informat d'això. La gent deixa la brossa 
al terra on hi havia abans els contenidors.  
 
- Pel que fa a les piscines, finalment, l'aigua està força neta, de cara a l'any 
vinent seria bo que no s'arribés als extrems de trobar granotes dins de l'aigua. 
També demana que l'obertura al públic coincidís amb la finalització del col·legi 
quan els nens ja no tenen classe per la tarda al mes de juny, perquè ja fa molta 
calor. S'ha d'aprofitar l'informe de l'equip de govern per informar a la població 
d’aquests assumptes. 
 
 
El Sr. Alcalde respon, pel que fa a les piscines, hi ja hagut interès i 
desplegament de mitjans per part de molts regidors, s'està reconduint el tema 
amb un sistema de robots amb renting.  
 
El Sr. Francesc Mir exposa que s'han revisat les instal·lacions, mai s'havia fet la 
revisió de l'arena. Assenyala que s’ha donat un cúmul de circumstàncies: les 
altes temperatures fora de mida, la bomba que no donava a l'abast a injectar 
cloro, se’n demanar una altra perquè es va espatllar... Hi ha hagut dies que a 
les 7 de la tarda hi havia 7 regidors. Van pujar els tècnics de la Diputació per 
analitzar l'aigua 
 
El Sr. Francesc Mir respon al tema escombraries dient que s'havia de fer primer 
la difusió per part del Consell Comarcal i després canviar els contenidors. 
També s'havia dit que comencés a fer-se pels pobles petits i s'ha fet al revés, 
s'ha començat pel més gran. Però en realitat s'ha fet a l'inrevés, primer s'han 
mogut els contenidors i es farà la informació després. S'ha fet avui una reunió 
amb tècnics del consell comarcal i amb l'empresa concessionària del servei qui 
ha assumit l'error en aquesta qüestió. Som la comarca en la que pitjor es 
recicla de Catalunya, està demostrat que amb illes de reciclatge es recicla més. 
 
Intervé la Sra. Maria Fusté i respon al Sr. Enric Farran en relació a la piscina i 
assenyala que pren nota de la proposta de començar abans. Aprofita 
l’avinentesa per demanar a qui organitza els cursos de natació que es contracti 
gent que està estudiant i tenen una bona preparació, perquè ara es contracten 
persones que ja tenen una professió i un bon mitjà de visa i que ja fa temps que 
ho fan. D’aquesta manera s’ajudaria una mica a aquestes persones que estan 
estudiant per adquirir coneixements i experiència. 
 
El Sr. Enric Farran respon que farà arribar aquest prec al Consell Esportiu que 
es qui té la competència en la matèria. 
 
El Sr. Valero diu al Sr. Francesc Mir que s'ha badat en un tema tan important 
perquè no s'ha vetllat prou. Està demostrat q la recollida millora amb el porta a 
porta, no amb el sistema que s'implantarà. 
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El Sr. Francesc Mir respon que amb una comarca envellida com la nostra falla 
aquest sistema. 
 
 
La Sra. Montserrat Casals i Serrano formula la següent PREGUNTA sobre 
com presentar mocions, precs i preguntes o bé proposicions en el Ple 
Municipal: 
 
“Atès que el grup Municipal d’ERC ha pretès entrar i presentar tres mocions en 
aquest ple i això no ha estat possible, per què vistes les mocions presentades i 
segons la Secretària de l’ajuntament no s’ajustaven en forma i contingut al que 
ha de ser una moció. 
 
Atès que als regidors que entràvem per primera vegada a formar part d’aquest 
consistori se’ns va convocar i hi vàrem assistir tots, a una sessió informativa 
per part de la Secretària d’aquest ajuntament, on el propòsit de la mateixa era 
informar-nos de qüestions diverses que calia que coneguéssim per al bon 
funcionament de l’ajuntament, i justament l’únic apartat que no devíem 
aprofundir del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que vàrem estar repassant 
aquella tarda, era el Capítol II que fa referencia a l’ordenació de les propostes i 
dels debats. 
 
El grup Municipal d’ERC pregunta: 
Quins mecanismes creu senyor alcalde que tenim els grups polítics 
democràticament escollits com a representants d’una part de la ciutadania, per 
controlar la gestió i les practiques administratives i per intervenir en la política 
municipal? 
Hi ha en aquest consistori un Reglament Orgànic municipal (ROM) que 
estableix i determina la participació en el Ple? O bé ens hem d’atenir a la 
benevolència política en cada cas? 
Si no tenim un ROM aprovat, hi ha intenció per part de l’equip de Govern de 
crear aquest Reglament, on l’objecte sigui la regulació del règim organitzatiu i 
del funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els deures 
dels membres de la Corporació, la dels drets d’informació i de participació 
ciutadana i la de determinats aspectes administratius i de procediment de 
l’organització municipal? 
També volem saber si mentrestant no tenim ROM quina és la norma supletòria 
que està vigent en el nostre consistori per adaptar d’ara en endavant les 
nostres preguntes, proposicions, mocions i precs a  aquesta normativa? 
Conclou la seva intervenció dient que si se’ls diu que es farà un ROM ja es 
donaran per satisfets. 
 
 
El Sr. Alcalde respon que aquest tema que es planteja és un tema molt extens i 
donaria per un debat potser a la Junta de portaveus. Entén que està fent 
referència als drets que els emparen en tant que grups de l’oposició a obtenir 
documentació que ha de facilitar l’equip de govern, cosa que ja es fa i pel que 
fa a la informació explica que en el seu moment a ells no els va informar ningú. 
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Fins i tot i es va demanar l’aprovació d’un ROM i el senyor Estradé va dir que 
no era necessari. Comenta que potser ells ara seran més transparents perquè, 
tal com s’ha aprovat avui, molts temes passaran a debat pel ple quan fins ara 
no passaven.  
Pel tema de la N-240 s’han fet com a mínim dues reunions de Junta de 
Portaveus per mirar de consensuar una moció conjunta, fent-se així un pas 
important per tal de respectar els seus drets. 
No entenen el tema del ROM actualment com una prioritat, no nega que es 
pugui aprovar i que s’hi puguin posar però prou feina hi ha avui en dia a 
gestionar una situació molt complicada que segurament els anteriors equips de 
govern no s’havien trobat, i no sol per la quantitat de tramitacions que avui dia 
s’han de fer sinó també perquè hi ha una llei que es diu LRSAL que cada cop 
obliga més. A partir d’aquí el ROM potser sí que pot facilitar una mica les coses 
però ara no és una prioritat tot i que entén que des de l’equip de govern 
s’intenta respectar els drets de tots els equips de l’oposició i si més no a través 
del debat.  
De les tres mocions inicialment presentades, dues eren propostes d'acord, i es 
va mirar de donar una solució per poder canalitzar les propostes i respectar els 
seus drets. 
 
La Sra. Montserrat Casals intervé i diu que ells van presentar les propostes 
quan ho va dir la secretària en resposta a una pregunta formulada pel seu 
portaveu de fins quan es podien presentar mocions, però potser no es van 
entendre. 
 
El Sr. Enric Farran exposa que la consulta es va fer per les vies normals, el 
portaveu preguntant a la secretària via correu electrònic i la secretària segur 
que va tenir un lapsus al respondre. 
 
 
El Sr. Josep Ramon Farran formula la següent PREGUNTA: 
 
Durant la campanya de les eleccions municipals de 2007, el grup de CIU va 
demanar al Sr. Estradé que digués abans de les eleccions què faria amb el seu 
càrrec de diputat al Parlament. En realitat l’Alcalde no ha renunciat a res, ha 
triat ser diputat d'una institució espanyolista. Pregunta el sou com a diputat i el 
que cobrarà de l'ajuntament, perquè sembla que podrà cobrar per assistències. 
Qui acabarà treballant d'alcalde?, qui farà la seva feina? 
 
El Sr. Alcalde respon dient que no ha triat, que mirarà de fer compatible 
ambdues feines. Li demana que no especuli amb el futur dels altres, amb 
qüestions que es desconeix com es farà. 
 
 
El Sr. Albert Valero intervé per dir que l’Alcalde no considera el ROM una 
prioritat perquè s'està en una situació complicada com s'havia estat altres 
vegades. També pregunta a la Sra. Núria Palau com està el tema del 
contenciós de la Policia Local. 
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La Sra. Núria Palau respon que està en tràmit. 
 
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
 
L’alcalde                                                                        La  secretària. 
 
 
Enric Mir i Pifarré                                                          Carme Vallés i Fort 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que: 
 

1. Aquesta acta ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques en sessió de data 27 d’octubre de 2015 

2.  S’estén en vint-i-tres folis, del núm. 957715 E al 957737 E i en paper 
segellat per la Generalitat. 

 
 
Les Borges Blanques, 9 de novembre de 2015   
 
 
 
La secretària  
 
 
 
 
 
 
Sara Miñarro Gómez 
 


