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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   09/2015 
Caràcter:   ordinària 
Data:    24 de setembre de 2015 
Horari:   de les 21:30 a les 22:40 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. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors  
2.- Proposta d’acord de modificació dels estatus de la Mancomunitat de 
municipis per a la música a Les Garrigues  
3.- Proposta d’acord sobre la incorporació del Jutjat de Pau del Vilosell a 
l’Agrupació de Jutjats de Pau núm. 1/1992  
4.- Proposta de nomenament dels vocals integrants del Consell d’Administració 
de l’organització especial Patronat Fira de Les Garrigues 
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5.- Donar compte de l’informe del període mig de pagament a proveïdors (pmp) 
corresponent al 1r i 2n trimestre de 2015. 
6.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer i segon 
trimestre 2015. 
7.- Donar compte del decret d’alcaldia sobre l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014 
8.- Proposta de fixació de gratificació per acumulació del lloc de treball 
d’Intervenció de l’ajuntament i autorització, per raó d'especial interès per al 
servei, de la superació del límit previst en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques 
9.- Proposta de fixació de gratificació per acumulació del lloc de treball de 
Secretaria de l’ajuntament i autorització, per raó d'especial interès per al servei, 
de la superació del límit previst en l'article 7.1 de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques 
10.- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània 
11.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 
12.- Informe de l’equip de govern 
13.- Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen res a objectar a  l’acta de 
la sessió ordinària de 30 de juliol de 2015 i l’acta de la sessió extraordinària de 
31 d’agost de 2015, l’esborrany de les quals han estat lliurats junt amb la 
convocatòria. 
 
Pel que fa a l’acta de la sessió de 30 de juliol de 2015, la senyora Montse 
Casals, comenta que la pregunta que va formular i que figura a la pàgina 42 de 
l’acta està correctament transcrita però que la resposta que va donar el senyor 
Alcalde no coincideix amb la que consta a l’acta. 
 
Demana la paraula la Secretària i explica que d’acord amb la normativa 
aplicable, la transcripció de les actes no ha de ser literal sinó que ha de 
contenir una relació succinta de les intervencions. 
 
El senyor Francesc Mir demana a la Secretària que torni a escoltar el fragment 
en qüestió i incorpori el que consideri convenient. 
 
El senyor Albert Valero diu que a la seva intervenció que hi ha a la pàgina 34 hi 
diu “és una utopia” quan hi ha de dir “no és una utopia”. Es recull l’esmena a 
l’acta. 
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S’acorda ajornar l’aprovació de l’acta fins la propera sessió un cop es revisi el 
fragment proposat per la senyora Casals i es facin les incorporacions 
oportunes. 
 
No es formulen observacions ni objeccions a l'acta de 31 d'agost de 2015 i 
s'aprova l'acta per unanimitat dels regidors presents. 
 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA A LES GARRIGUES 
 
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 17 de setembre de 2015:  
 
“I. En data 9 de juny de 2015 l’Assemblea de la Mancomunitat va aprovar 
definitivament la modificació de l’article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat de 
Municipis per a la Música a Les Garrigues per tal de donar compliment a la 
Disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i no incórrer en causa de 
dissolució, acordant el següent redactat: 

 
“Article 4.- Finalitats. 
La finalitat principal de la Mancomunitat és la de promoure i fomentar la 
cultura, especialment la de caire musical, entre els ciutadans de la 
comarca de les Garrigues, especialment prestant i gestionant aquells 
serveis o activitats que s’estimin necessaris per assolir l’aprenentatge i la 
difusió de la música coma referent de la cultura.  
Aquestes finalitats de la Mancomunitat s’hauran de desenvolupar en les 
aules de música de cada municipi mancomunat associades a la 
Mancomunitat, com equipament cultural, tenint el caràcter d’itinerant per 
a la prestació del serveis i activitats que es realitzin en els diferents 
municipis de la comarca. 
També és una finalitat de la Mancomunitat garantir la prestació del servei 
obtenint del Departament d’Ensenyament l’autorització de l’Escola de 
Música i de les seves aules associades, així com el reconeixement de la 
seva validesa acadèmica.” 

 
II. L’acord es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies, 
mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 
6642, de 12 de juny de 2014 i en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat i dels 
Ajuntaments dels municipis mancomunats sense que s’hagin presentat 
al·legacions o suggeriments. 
 
III. Es va sol·licitar l’informe sobre la viabilitat d’aquest acord a la Diputació de 
Lleida i al Consell Comarcal de les Garrigues, i que han emès informes 
favorables en data 19 de maig i 2 de juny de 2015, respectivament. 
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IV. En data 8 de juliol de 2015 s’ha rebut l’informe favorable del Departament 
de Governació.  
 
V. Es sol·licita que el Ple de l’Ajuntament aprovi per majoria absoluta la 
modificació de l’esmentat article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat de 
Municipis per la Música a les Garrigues.  
 
VI. S’ha emès informe de Secretaria que figura en l’expedient i en el que es 
posa de manifest, entre altres consideracions jurídiques, que l’article 120 del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que la 
modificació dels estatuts de les mancomunitats requereix l’aprovació dels 
ajuntaments que l’integren per majoria absoluta. Per altra banda, l’article 47.2 
g) LRBRL preveu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’aprovació i modificació 
d’estatuts.  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat 
de Municipis per a la Música a les Garrigues amb la redacció que s’exposa en 
els antecedents d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis per a la Música 
a les Garrigues en temps i forma. 
 
DEBAT: 
La senyora Maria Fusté 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. 
 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA INCORPORACIÓ DEL JUTJAT DE 
PAU DEL VILOSELL A L’AGRUPACIÓ DE JUTJATS DE PAU NÚM. 1/1992 
 
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 17 de setembre de 2015:  
 
“La Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del 
Departament de Justícia ha informat que el Ple de l’Ajuntament del Vilosell ha 
sol·licitat la seva incorporació a l’Agrupació de Secretaria de Jutjats de Pau 
núm. 1/1992 amb seu a les Borges Blanques, adjuntant memòria justificativa 
que recolza la petició. 
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D’acord amb l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula 
el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de 
jutjats de pau, preveu que cal l’acord del Ple de cadascun dels ajuntaments 
afectats favorable a la incorporació proposada i a la memòria justificativa. 
 
L’article 4.3 de l’esmentat Decret 75/1997, preveu que en el cas d'incorporació 
de jutjats de pau a una agrupació ja creada, s'ha de presentar també un 
informe l’emissió del qual correspon a la secretaria de l’agrupació. 
 
L’Agrupació de Secretaria de Jutjats de Pau núm. 1/1992 amb seu a les Borges 
Blanques ha presentat un informe a aquest Ajuntament en el que es posa de 
manifest que la gradual incorporació de municipis a aquesta agrupació ha 
comportat els corresponents desplaçaments amb un vehicle del Departament 
de Justícia però sense que s’hagin regulat les possibles responsabilitats i 
conseqüències que es podrien derivar en cas d’accident durant la conducció 
del personal funcionari que assumeix les tasques que es deriven, existint un 
buit normatiu al respecte que els protegeixi. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- No acceptar la proposta d’incorporació de la secretaria del Jutjat de 
Pau del Vilosell a l’Agrupació de Secretaria de Jutjats de Pau núm. 1/1992 amb 
seu a les Borges Blanques, davant la problemàtica derivada dels 
desplaçaments que comportaria al personal de l’Agrupació, fins que no es 
reguli adientment aquesta qüestió. 
 
Segon.- Notificar via Eacat aquest acord Subdirecció general de Suport Judicial 
i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia, en temps i forma i als 
efectes oportuns.” 
 
DEBAT: 
La Sra. Núria Palau, fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
Demana la paraula el senyor Salvador Noguera i diu que durant la campanya 
es van comprometre a recuperar la capitalitat de Les Borges com a comarca. 
Aquesta seria una manera de fer comarca, pel que no els sembla correcte no 
acceptar aquesta incorporació del Vilosell i perdre aquesta oportunitat perquè, 
per exemple, podria ser que ara ho demanessin a Montblanc. És evident que hi 
ha un problema que ha d'arreglar el departament de Justícia i que 
probablement es podria resoldre via sindicats. Potser el que caldria és exigir 
que es compleixi amb la normativa pel que fa a aquests treballadors. Per 
aquest motiu votaran en contra. 
 

El senyor Josep Ramon Farran intervé i diu que es confon l'objectiu amb les 
maneres, ja que es perd l'oportunitat de fer capital, quan és un problema que 
correspon a Justícia.  
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El senyor Alcalde respon que en tot moment es vol fer comarca, però ha arribat 
un moment en què cal posar límit. Ell va parlar amb l'alcalde del Vilosell i no li 
va dir que fos un problema o una prioritat. No es vol donar una conformitat 
quan les mateixes treballadores ho han demanat, quan es solucioni es donarà. 
 

El senyor Salvador Noguera diu que a l'acord hi diu que el ple del Vilosell ho ha 
demanat, que després l'alcalde digui que no cal no té transcendència. 
 

El senyor Alcalde repeteix que cal que primer es solucioni el problema plantejat 
i després s'aprovarà la incorporació. 
El senyor Josep Ramon Farran demana al senyor Alcalde que no basi el debat 
de l’assumpte en converses amb l'alcalde del Vilosell. 
 
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 

 
 

4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS INTEGRANTS DEL 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL 

PATRONAT FIRA DE LES GARRIGUES 

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 17 de setembre de 2015: 
 
“En data 29 de gener de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’aprovació 
definitiva de la constitució del patronat Fira de les Garrigues com a organització 
especial sense personalitat jurídica i en el BOP núm. 25 de 6 de febrer de 
2015, es va publicar el text íntegre de les normes reguladores d’aquest. 
 
L’article 6 d’aquestes normes preveu que el Consell d'Administració és el 
màxim òrgan de govern i administració del Patronat i estarà format per: 

a) el president, que serà l’alcalde de l’ajuntament 
b) un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació al 
Consistori, que actuaran amb vot ponderat, a un d’ells li correspondrà el 
càrrec de vicepresident 
c) els vocals, en nombre mínim de 3. 
d) Patró honorífic, que recaurà en el president del consell comarcal de 
les Garrigues 
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L’article 7 preveu que els vocals seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament entre 
persones professionalment qualificades i que representin entitats de caràcter 
oficial o privat, l’activitat de les quals estigui directament relacionada amb 
l’activitat firal. 
 
El Ple de l’ajuntament, es sessió extraordinària de 19 de juny de 2015 va 
nomenar com a vocals de l’organització desconcentrada, en representació de 
l’ajuntament, als regidors següents: 
 

- En representació del grup CiU: Jordi Ribalta Roig 
- En representació del grup ESQUERRA-AM: Salvador Noguera i Vilalta 
- En representació del grup CUP:  Josep Ramon Farran Belart 

 
Per tant, correspon al Ple la designació de la resta de vocals que integraran el 
Consell d'Administració, amb la voluntat que siguin les mateixes persones que 
ja venien formant-ne part garantint així la continuïtat amb la línia de treball 
seguida fins ara pel Patronat. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar com a vocals del Consell d’Administració del patronat Fira 
de les Garrigues les següents persones: 
 

- Senyor Miquel Viladegut Valls, en representació de la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Lleida 
- Senyor Llorenç Canela i Martí, en representació de l’Oficina comarcal 
de les Garrigues del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 
- Senyor Joan Segura Segura, en representació del Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen Protegida d’Oli d’Oliva Verge Extra les 
Garrigues 
- Senyor Jesús Ricou Miró, en representació d’Agrolés SCCL 
- Senyor Joan M. Torné Cubiró, en representació d’Agrària i secció de 
crèdit La Borgenca, S.C.C.L. 
- Senyor Ramon Riu Vila, en representació de la Cooperativa Sant Isidre   
- Senyor Ramon Farré Pastó, en representació de l’Associació de Molins 
independents Les Almàsseres 

 
Patró honorífic: senyor Antoni Villas Miranda, president del Consell Comarcal 
de les Garrigues 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones nomenades en temps i forma, 
per tal que prenguin possessió del càrrec en la sessió constitutiva del Consell 
d’Administració que es celebri a l’efecte. 
 
DEBAT:,  
El senyor Jordi Ribalta fa  una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
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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. 

 

 
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 1r i 2n TRIMESTRE DE 2015. 
 
Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció, del qual també es va 
donar compte a la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica celebrada el 17 de setembre de 2015: 
 

“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament 
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, 
de forma que totes les Administracions Públiques han fer públic el seu període 
mig de pagament.  
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment 
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és 
diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, 
segons correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals 
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu 
període mig de pagament a proveïdors en referència: 
a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, 
segons correspongui, i la seva sèrie històrica.  
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de 
cada entitat i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de 
cada entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
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En ser el mes de desembre, el primer mes de còmput d’aquestes magnituds, 
no existeixen sèries històriques.  
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha 
de garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és 
el següent:  

 

Any 
Tipus 
Període Període Data 

Periode Mig 
Pagament 

Rati 
Operacions 
Pagades 

Rati 
Operacions 
Pendents Total Pagament Total Pendents 

2014 Trimestral 04 31/12/2014 23,48 35,28 -3,27 621.717,06 274.159,91 

2015 Trimestral 01 31/03/2015 13,16 23,2 -6,06 452.412,31 236.446,23 

2015 Trimestral 02 30/06/2015 4,67 5,84 0,56 626.853,52 177.633,14 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 

PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2015. 

Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció, del qual també es va 
donar compte a la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica celebrada el 17 de setembre de 2015: 
 
“INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE PAGAMENT 
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
1.2.- Període de Referència: 1r i 2n TRIMESTRE 2015 
 
1.3.- Data de referència: 30/06/2015  
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal 
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d’establir un sistema que permeti avaluar el compliment dels terminis de 
pagament previstos a la normativa sobre contractació administrativa.  
 
L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  
 
Així s’estableix en la Llei 15/2010:  
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 
preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini”. 
  
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes 
esmentats”.  
 
Article 5.4 “La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article 
anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit 
registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en el 
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui 
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la 
relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons 
l’estat de tramitació”.  
 
Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat: 
  
Article 4 . Determinació del termini de pagament .  
1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data 
o termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de 
la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan 
hagi rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.  
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a 
comptar de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació 
dels serveis.  
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini 
de pagament , sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del 
signant, la integritat de la factura , i la recepció per l'interessat.  
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2 . Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o 
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o 
els serveis amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta 
dies naturals a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels 
serveis.  
En aquest cas , el termini de pagament serà de trenta dies després de la data 
en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que 
la factura o sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació .  
 
3 . Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser 
ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar 
un termini superior a 60 dies naturals .  
 
4 . Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a 
quinze dies , mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments 
realitzades en aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les en un 
únic document a efectes de facilitar la gestió del seu pagament , agrupació 
periòdica de factures , i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput 
del termini la data corresponent a la meitat del període de la factura resum 
periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el cas, 
i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta 
data.  
 
De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:  
 
Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges Blanques, 
resultat de les obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 31 
de març de 2015 respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de 
pagament que imposa la Llei 15/2010 són: 
 
1.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 1r Trimestre 2015: 
  

 1r trimestre 2015 

Núm. factures 12 

Import 7.012,43  

 
 
Segon.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges Blanques, 
resultat de les obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 30 
de juny de 2015 respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de 
pagament que imposa la Llei 15/2010 són: 
 
1.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 2n Trimestre 2015: 
  

 2n trimestre 2015 
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Núm. factures 21 

Import 29.738,01  

 
 
Tercer.- No existeixen relació de factures, respecte les quals han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no se n’ha tramitat 
el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.  
 
Quart.- D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna 
trasllat del present informe a la Presidència, a la Secretaria de l’Ajuntament per 
a la seva presentació i debat en el Ple, per a la seva remissió a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’economia i Hisenda, a la 
Direcció General de la Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té 
atribuïda la tutela financera de les corporacions locals de Catalunya.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ 

DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 

Es dóna compte al Ple del Decret d’alcaldia núm. 131/2015 de data 31 d’agost 
de 2015, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014, del qual també es va 
donar compte a la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica celebrada el 17 de setembre de 2015: 
 
“2. ANTECEDENTS  
2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 
 
2. A.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
2.B.- ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE LA FIRA DE LES GARRIGUES 
 
2. A.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
2.A.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 
2.A.1.1. Pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 5.914.000,00 

Modificacions de despeses: 886.440,78 

Pressupost definitiu de despeses: 6.800.440,78 

Despeses autoritzades: 6.134.364,27 

Despeses compromeses: 6.134.364,27 

Obligacions reconegudes: 6.134.364,27 

Despeses ordenades: 6.134.364,27 
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Pagaments realitzats: 5.632.545,02 

Obligacions pendents de pagament: 501.819,25 

2.  Exercicis tancats :   
Obligacions reconegudes pendents de pagament a 
l’inici de l’exercici: 574.470,02 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: -21.793,49 

Pagaments realitzats: 547.530,18 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al 
final de l’exercici: 5.146,35 

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      506.965,60 

 
2.A.1.2. Pressupost d’ingressos: 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 5.194.000,00 

Modificacions d’ingressos: 886.440,78 

Pressupost definitiu d’ingressos: 6.800.440,78 

Drets reconeguts: 7.593.997,62 

Drets anul·lats: 58.382,20 

Drets Cancel.lats: 9.069,74 

Recaptació neta: 5.273.123,17 

Drets pendents de cobrament: 2.253.422,51 

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 3.577.887,77 

Baixes: 574.719,87 

Recaptació: 793.091,01 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 2.153.558,67 

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 4.406.981,18 
 
 
2.A.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI

 AJUSTOS  RESULTAT 

a. Operacions corrents 7.388.992,61 4.754.521,96 2.634.470,65

b. Altres operacions no financeres 137.553,07 825.773,82 -688.220,75

1. Total operacions no financeres (a+b) 7.526.545,68 5.580.295,78 1.946.249,90

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 554.068,49 -554.068,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.526.545,68 6.134.364,27 1.392.181,41
AJUSTOS:

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.392.181,41

 DRETS RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDES NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses grals. 

 
El total del resultat pressupostari ajustat ascendeix a un total positiu de 
1.392.181,41 € 
 
2.A.1.4. Romanents de crèdit: 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 666.076,51 €, i estan 
formats pels d’incorporació obligatòria i voluntària. 
 
2.A.1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

      

ROMANENT DE 
TRESORERIA a 

31/12/2014      

   

 

  
 

IMPORTS 
ANY 2014 

  

IMPORTS 
ANY 
ANTERIOR 
2013 

1. (+) Fons líquids   359.446,27  164.824,88 

2. (+) Drets pendents de cobrament  4.532.877,31  3.774.154,74 

 (+) del Pressupost corrent 2.253.422,51   1.232.386,79  

 (+) de Pressupostos tancats 2.153.558,67   2.345.500,98  

 (+) d'operacions no pressupostàries 125.980,48   196.266,97  

 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

84,35 
  

0,00 
 

3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.871.392,02  1.700.784,87 

 (+) del Pressupost corrent 501.819,25   552.676,53  

 (+) de Pressupostos tancats 5.146,35   21.793,49  

 (+) d'operacions no pressupostàries 1.392.326,99   1.148.165,42  

 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

27.900,57 
  

21.850,57 
 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  3.020.931,56  2.238.194,75 

II. Saldos de dubtós cobrament  1.811.487,19  1.486.645,25 

III. Excés de finançament afectat  0,00  79.645,09 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.209.444,37  671.904,41 
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Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 35.978,48 €. 
Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria 
de 1.173.465,89 €.  
 
L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com 
la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre 
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que 
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
L'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració Local, que modifica l'article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats 
per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de 
difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix 
alhora la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de referència: 
 
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5% 
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25% 
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40% 
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80% 
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100% 

 
Exer. Cap 1 a 3 Insolvències Total drets 

cancel·lats 
Recaptació Pendents de 

cobrament 
% dubtós 

cobrament  
Dubtós 

cobrament  

1999  0,00 0,00 48,83 0,00 100,00 0,00 
2000  0,00 0,00 50,79 0,00 100,00 0,00 
2001  0,00 0,00 111,64 0,00 100,00 0,00 
2002  0,00 0,00 230,00 31.623,64 100,00 31.623,64 
2003  0,00 0,00 119,20 233,20 100,00 233,20 
2004  280,09 280,09 663,50 50.030,21 100,00 50.030,21 
2005  557,64 557,64 315,06 67.344,13 100,00 67.344,13 
2006  635,38 635,38 419,79 2.449,94 100,00 2.449,94 
2007  4.511,32 4.511,32 1.963,02 31.874,70 100,00 31.874,70 
2008  14.361,84 14.361,84 55.832,05 49.064,28 100,00 49.064,28 
2009  5.875,35 5.875,35 9.855,40 34.201,63 100,00 34.201,63 
2010  7.007,79 7.007,79 3.681,79 601.172,78 100,00 601.172,78 
2011  6.738,63 6.738,63 33.870,64 335.317,14 80,00 268.253,71 
2012  8.661,36 8.661,36 143.254,96 291.158,02 40,00 116.463,21 
2013  7.888,82 7.888,82 542.674,34 659.089,00 25,00 164.772,25 
2014      0,00   394.003,51 5,00 394.003,51 

         TOTAL 56.518,22 56.518,22 793.091,01 2.153.558,67  1.811.487,19 

 
Tot i ser, el saldo de dubtós cobrament, força elevat és perfectament assumible pel 
municipi, tal i com demostra el romanent de tresoreria amb saldo positiu, motiu pel 
qual  es recomana dur a terme l’expedient per a la declaració de fallits de molts 
impostos i taxes que tot i estar reconeguts es saben del cert que no es cobraran, ja 
sigui per estar prescrits, o bé per estar incorrectament comptabilitzats en no tenir 
suport documental que els serveixi de base i permeti el seu cobrament; o com és el 
cas de l’exercici 2014 uns reconeixements de drets, d’un import de 1.236.347,19€ i 
90.990,17€, de l’ expedient en concret i excepcional, com és el cas de la instal·lació 
d’algunes plantes solars, motiu pel qual aquests també caldrà donar-los de baixa, o bé 
fer la corresponent dotació. Igualment es detecta que hi ha alguns impostos d’obres 
que ja els interessats han manifestat durant l’any 2013 i principis del 2014 la seva 
voluntat de no dur a terme l’obra o instal·lació. 
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El capital pendent de cobrament s’ha augmentat, en concepte de dubtós cobrament,  
en 324.841,94 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i 
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant 
en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del 
dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
2.B.-ORGANISME AUTÒNOM: PATRONAT FIRA LES GARRIGUES 
 
2.B.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 

2.B.1.1. Pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 145.500,00 

Modificacions de despeses: 0,00 

Pressupost definitiu de despeses: 145.500,00 

Despeses autoritzades: 129.119,52 

Despeses compromeses: 129.119,52 

Obligacions reconegudes: 129.119,52 

Despeses ordenades: 129.119,52 

Pagaments realitzats: 117.456,06 

Obligacions pendents de pagament: 11.663,46 

2.  Exercicis tancats :   
Obligacions reconegudes pendents de pagament a 
l’inici de l’exercici: 8.217,03 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 

Pagaments realitzats: 8.217,03 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al 
final de l’exercici: 0,00 

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      11.663,46 

 
2.B.1.2. Pressupost d’ingressos: 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 145.500,00 

Modificacions d’ingressos: 0,00 

Pressupost definitiu d’ingressos: 145.500,00 

Drets reconeguts: 129.504,88 

Drets anul·lats: 726,00 

Drets Cancel.lats: 0,00 

Recaptació neta: 102.291,89 

Drets pendents de cobrament: 26.486,99 

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 31.213,89 

Baixes: 0,00 

Recaptació: 23.497,77 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 7.716,12 

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 34.203,11 
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2.B.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI

 AJUSTOS  RESULTAT 

a. Operacions corrents 128.778,88 129.119,52 - 340,64

b. Altres operacions no financeres 0,00 0,00 0,00

1. Total operacions no financeres (a+b) 128.778,88 129.119,52 - 340,64

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 128.778,88 129.119,52 - 340,64
AJUSTOS:

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - 340,64

 DRETS RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDES NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses grals. 

 
El total del resultat pressupostari ajustat ascendeix a un total negatiu de             -
340,60 € 
Quan el Resultat pressupostari ajustat de l'exercici és negatiu, s'estaria davant una 
situació financera que ha de ser analitzada i si escau corregida, ja que aquest saldo 
manifesta la incapacitat dels drets reconeguts de l'exercici per atendre les obligacions 
generades en el mateix, i per tant una execució contrària al principi d'estabilitat 
pressupostària. Degut a la dissolució d’aquest organisme autònom, el Patronat Fira les 
Garrigues; aquest formarà part, en l’exercici 2015, del propi pressupost de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, i tenint en compte que l’Ajuntament , el saldo del 
resultat pressupostari ajustat manifesta la capacitat dels drets reconeguts de l’exercici 
per atendre les obligacions generades en el mateix. 
 
2.B.1.4. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 16.380,48 €.  
 
2.B.1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

 

      

ROMANENT DE 
TRESORERIA a 

31/12/2014      

   

 

  
 

IMPORTS 
ANY 2014 

  

IMPORTS 
ANY ANT. 

2013 
1. (+) Fons 
líquids   

17.833,36 
 

3.799,42 

2. (+) Drets pendents de cobrament  48.224,47  46.791,08 

 (+) del Pressupost corrent 26.486,99   23.597,12  

 (+) de Pressupostos tancats 7.716,12   7.616,77  

 (+) d'operacions no pressupostàries 14.021,36   15.577,19  

 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

0,00 
  

0,00 
 

3. (-) Obligacions pendents de pagament  54.146,57  38.338,60 

 (+) del Pressupost corrent 11.663,46   8.217,03  
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 (+) de Pressupostos tancats 0,00   0,00  

 (+) d'operacions no pressupostàries 42.483,11   30.121,57  

 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

0,00 
  

0,00 
 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  11.911,26  12.251,90 

II. Saldos de dubtós cobrament  5.498,54  275,84 

III. Excés de finançament afectat  0,00  0,00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 6.412,72  11.976,06 

 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 €. Per la 
qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 
6.412,72 €.  
L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com 
la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre 
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que 
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
L'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració Local, que modifica l'article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats 
per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de 
difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix 
alhora la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de referència: 
 
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5% 
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25% 
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40% 
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80% 
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100% 

 
Exer. Cap 1 a 3 Insolvències Total drets 

cancel·lats 
Recaptació Pendents de 

cobrament 
% dubtós 

cobrament  
Dubtós 

cobrament  

2010  0,00 0,00 0,00 275,84 100,00 275,84 

2011  0,00 0,00 0,00 5.678,57 80,00 4.542,86 

2012  0,00 0,00 0,00 1.662,36 40,00 664,94 

2013  0,00 0,00 23.497,77 99,35 25,00 14,90 

2014      0,00   0,00 5,00 0,00 

 
TOTAL 0,00 0,00 23.497,77 7.716,12  

5.498,54 

 
 

     
 

Tot i ser, el saldo de dubtós cobrament, força elevat és perfectament assumible pel 
municipi, tal i com demostra el romanent de tresoreria amb saldo positiu, motiu pel 
qual  es recomana dur a terme l’expedient per a la declaració de fallits de molts 
impostos i taxes que tot i estar reconeguts es saben del cert que no es cobraran, ja 
sigui per estar prescrits, o bé per estar incorrectament comptabilitzats en no tenir 
suport documental que els serveixi de base i permeti el seu cobrament. 
El capital pendent de cobrament s’ha augmentat, en concepte de dubtós cobrament,  
en 5.222,70 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i 
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant 
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en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del 
dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
2.2. Estalvi. 
Estalvi corrent després amortitzacions  
L’estalvi sobre l’execució del pressupost comprova si es compleix la regla d'or de les 
finances públiques, és a dir que els ingressos corrents són capaços de finançar les 
despeses corrents més l'amortització del deute (només es pot incórrer en dèficit si és 
per finançar despeses d'inversió). El seu import negatiu comporta una pèrdua de 
capacitat financera de l'entitat local per assumir els seus compromisos de despesa 
presents i futurs. 
Efectuats els càlculs oportuns, l’estalvi corrent després de les amortitzacions és de 
2.080.402,16€. 
 
CÀLCUL ESTALVI BRUT(CORRENT) DESPRÈS AMORTITZACIONS (E. 
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST)  

ENS MATRIU 
PATRONAT  

FIRA AJUSTAMENT 
PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 

A. Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) 7.388.992,61 128.778,88  7.517.771,49 

B. Despeses corrents (Cap. 1 a 4) 4.754.521,96 129.119,52  4.883.641,48 

C. Amortització de deute 554.068,49 0,00  554.068,49 

(A-B-C) Estalvi 2.080.402,16 -340,64  2.080.061,52 

Ajustaments         

(+) Despesa corrent finançada amb 
remanent 0,00 0,00  0,00 

(+) Amortització anticipada finançada 
amb baixes, majors ingressos, 
ingressos financers, remanent de 
tresoreria  0,00 0,00  0,00 

(-) Passius financers per a finançar 
despesa corrent de l'exercici 0,00 0,00  0,00 

Estalvi execució del pressupost 2.080.402,16 -340,64  2.080.061,52 

% sobre ingressos corrents liquidats 28,16% -0,26%  27,67% 

 
2.3. Estalvi net  
S'ha calculat l'anualitat teòrica d'amortització de cadascun dels préstecs, així com 
l'Estalvi Net d'acord amb el que estableix l'article 53.1 del TRLRHL, amb els resultats 
que es detallen seguidament. 

 
Capital pendent 

a la data de 
l'informe 

 

Termini 
que 

manca 
fins al 

venciment 
 

Interès 
 amortitzacions 

 
 

Anualitat 
teòrica 

 

 

 

 
31-12-2014 

(en anys 

arrodonits a 

l'enter superior)
 

  

Denominació préstec CAP N i c   

BBVA refinançament 2004 815.391,46 5 3.914,67 161.009,56 164.924,23 

Caixa pensions refinançament04 752.412,93 5 3.970,86 185.807,19 189.778,05 

Caixa penedés 228.289,49 7 5.800,41 30.418,35 36.218,76 

catalunya caixa pla proveïdors 528.259.56 8 27.734,36 0,00 27.734,36 
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sant fortunat carrers credit pont 259.327,20 4 13.239,07 64.831,80 78.070,87 

sant fortunat tennis taula credit pont 236.250,00 9 17.321,34 27.000,00 44.321,34 

Fons nacional cooperación 2009 159.142,16   13.020,88 13.020,88 

 Totals   2.979.072,80  71.980,71 482.087,78 554.068,49 € 

 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions 
reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha situat en el 2.080.402,16 
€, i representa el 28,16% dels ingressos corrents liquidats. 
Aquest càlcul s’efectua ajustat al que es disposa a l’article 53.1 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; al càlcul de l’estalvi net. 
 
2.4. Compliment de l'objectiu d'estabilitat 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 

 
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord 
amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
Segons estableix l’article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera ("Corporacions Locals" en comptabilitat nacional): 
a) Entitat local: Ajuntament de les Borges Blanques 
b) Organisme Autònom: Patronat Fira de les Garrigues. 
 
2.5.2. Resta d’unitats. 
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent: 



183 

 

Pressupost Pressupost Tranferencies Estat de

ens matriu OAA internes consolidació

1 Impostos directes 3.054.950,70 0,00 0,00 3.054.950,70

2 Impostos indirectes 1.159.177,27 0,00 0,00 1.159.177,27

3 Taxes i altres ingressos 1.334.803,04 74.870,14 0,00 1.409.673,18

4 Transferències corrents 1.625.847,67 53.899,72 50.013,63 1.629.733,76

5 Ingressos patrimonials 214.213,93 9,02 214.222,95

Total A) Operacions corrents 7.388.992,61       128.778,88          50.013,63      7.467.757,86      

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Transferències de capital 137.553,07 0,00 0,00 137.553,07

Total operacions no financeres 7.526.545,68 128.778,88 50.013,63 7.655.324,56

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operacions financeres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total B) Operacions de capital 137.553,07 0,00 0,00 137.553,07

7.526.545,68 128.778,88 50.013,63 7.705.338,19

Pressupost Pressupost Tranferencies Estat de

ens matriu OAA internes consolidació

1 Despeses de personal 1.686.067,39 17.575,96 0,00 1.703.643,35

2 Despeses béns corrents i serveis 2.290.641,70 109.644,14 0,00 2.400.285,84

3 Despeses financeres 160.123,83 1.899,42 0,00 162.023,25

4 Transferències corrents 617.689,04 0,00 50.013,63 567.675,41

Total A) Operacions corrents 4.754.521,96 129.119,52 50.013,63 4.833.627,85

6 Inversions reals 815.113,82 0,00 0,00 815.113,82

7 Transferències de capital 10.660,00 0,00 0,00 10.660,00

Total operacions no financeres 5.580.295,78 129.119,52 50.013,63 5.759.428,93

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 554.068,49 0,00 0,00 554.068,49

Total operacions financeres 554.068,49 0,00 0,00 554.068,49

Total B) Operacions de capital 1.379.842,31 0,00 0,00 1.379.842,31

6.134.364,27 129.119,52 50.013,63 6.213.470,16

Capítols Ingressos

Total ingressos

Capítols Despeses

Total despeses

 
2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 178.495,10 € 
d'acord amb el següent detall: 

 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 7.526.545,68 

Despeses no financeres 5.580.295,78 

Superàvit no financer 1.946.249,90 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -1.765.916,60 

PTE 34.140,00 
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Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 35.978,48 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 5.794.769,36 

Despeses ajustades 5.616.274,26 

Capacitat de finançament 178.495,10 

 
En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels seus 
organismes i entitats dependents, dels de l'article 4.1 del Reglament, deixant per a un 
informe individualitzat el corresponent als ens de l'article 4.2. 
Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 
7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos descrits, determina la capacitat 
o necessitat de finançament consolidat dels dos ens públics. 
Es realitza la mateixa anàlisi i configuració de la liquidació del pressupost de cada 
entitat dels que componen el pressupost general que tinguin la condició 
d'administració pública en termes de comptabilitat nacional, i un estat de consolidació 
a l'efecte d'eliminar transferències internes. 

 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 7.655.324,56 

Despeses no financeres 5.759.428,93 

Superàvit no financer 1.895.895,63 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -1.792.403,59 

PTE 34.140,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 35.978,48 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 5.897.060,97 

Despeses ajustades 5.795.407,41 

Capacitat de finançament 101.653,56 

 
2.6.1. Conclusió 
La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres de 1.895.895,63 €  el qual una vegada practicats els ajustos necessaris 
resulta una capacitat de finançament de 101.653,56 euros. 
 
2.7. Compliment de la regla de la despesa 
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A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació de 2014. 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part 
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- 
els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla 
de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem 
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que 
del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb 
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis 
normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 51,50 € 

 
Concepte Liquidació exercici 2013 Liquidació exercici 2014 

Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

6.023.083,02 5.433.171,95 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el SEC) 

23.190,56 35.978,48 

-Venda de terrenys i altres 
inversions reals. 

-1.902,20 0,00 

+/-Inversions realitzades per 
compte d'un ens local. 

0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 

+Aportacions de capital. 0,00 0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de 
deutes. 

0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a 
l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

25.092,76 35.978,48 

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament 
ajornat. 

0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 

+Préstecs 0,00 0,00 

-Mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors 2012 

0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte 
d'altres Administracions 
Públiques 

0,00 0,00 

Altres 

0,00 0,00 

Despeses no financeres en 
termes SEC excepte 
interessos del deute 

6.046.273,58 5.469.150,43 
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-Pagaments per transferències 
(i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la 
Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

1.037.540,74 385.338,09 

Unió Europea 152.737,42 8.253,34 

Estat 505.365,42 39.708,41 

Comunitat Autònoma 268.842,11 202.894,64 

Diputacions 110.595,79 134.481,71 

Altres Administracions 
Públiques 

0,00 0,00 

- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb 
superàvit de la liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

5.008.732,84 5.083.812,34 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,015   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

5.083.863,83   

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

5.083.863,83   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  5.083.812,34 

Marge de compliment 
  51,50 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   1,50% 

 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
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liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix 
la regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i 
que és aplicable per a l'exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2014, cal dir que ha estat 
correcta i ha permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb 
regularitat, de manera que s’ha poduït un superàvit a la tresoreria. 
b/ A llarg termini: 
- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:  
 
En finalitzar l'exercici, el deute viu a llarg termini al final de l'exercici 2014  és de 
2.949.302,45 €, dels quals hi ha la previsió d’amortització durant l’any  de 528.325,75€. 
L’endeutament a curt termini concertat durant l’any ho ha estat per import d’1.440.000 
€ 
Al final de l'exercici 2014 el deute viu total (pendent d'amortitzar a curt termini i llarg 
termini) és de 4.389.302,45 €, i representa el  81,66% dels ingressos corrents liquidats 
en termes consolidats . 
Alhora però cal tenir present que la manca de liquiditat per la tardança de cobrament 
de les subvencions fa necessari la concertació a data 1 de gener d’operacions de 
tresoreria per a poder efectuar els pagaments a proveïdors. Tan mateix, l’operació 
financera aprovada pel Ple en sessió de data 31 de desembre de 2014, al no haver-se 
formalitzat dins de l’any 2014, aquesta operació d’import de 250.000,00 € per 
l’adquisició de la Caserna  de la Guardia Civil, no s’ha tingut en compte al calcular el 
deute viu. 
Segons això, la ratio del deute viu, en termes consolidats és de 81,66% i no supera el 
110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 
 
2.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 53 dies a l’Ajuntament de 
Les Borges Blanques i  el PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 239 
dies a l’Organisme Autònom Patronat Fira d les Garrigues.  
 
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 
3.1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
3.2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3.3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 
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 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
3.4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
3.5. Atesa la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
3.6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute.  
 
3.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tant, RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats 
figura a la part . 
 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 
 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 

 
DEBAT: 
El senyor alcalde fa una breu explicació sobre el tema. 
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El senyor Salvador Noguera comenta que ja es parlarà de tot plegat quan es 
debati en compte general. 

       

El senyor Josep Ramon Farran intervé i diu que s'esperarà a veure què passa 
aquests dies d'exposició pública. 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE GRATIFICACIÓ PER ACUMULACIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT I 
AUTORITZACIÓ, PER RAÓ D'ESPECIAL INTERÈS PER AL SERVEI, DE LA 
SUPERACIÓ DEL LÍMIT PREVIST EN L'ARTICLE 7.1 DE LA LLEI 53/1984, 
DE 26 DE DESEMBRE, D'INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL 
SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
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 17 de setembre de 2015:  
 
“En data 14 de setembre de 2015, la senyora Cèlia Argilés Andrés, interventora 
de l’Ajuntament de Montblanc, va prendre possessió del lloc de treball 
d’intervenció, per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa aquest lloc 
de treball, Sra. Marissa Sala i Serra, durant el període de baixa mèdica, 
maternitat, gaudiment de vacances i altres permisos que es derivin de la 
maternitat, un cop autoritzada l’esmentada acumulació per resolució de 2 de 
setembre de 2015 de la Direcció General d’Administració Local. 
 
En l’esmentada resolució es fa constar que la funcionària autoritzada tindrà dret 
a percebre una gratificació per al desenvolupament de les funcions acumulades 
de fins al 30% de les remuneracions corresponents al lloc principal, no podent 
superar la quantitat total rebuda per les dues activitats els límits establerts a 
l’article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, i en tot cas, la remuneració 
prevista en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director 
general. Aquest precepte preveu la possibilitat d'autoritzar mitjançant acord 
exprés del ple de l’entitat local, la superació d'aquest límit sobre la base de 
raons d'especial interès per al servei. 
 
L’especial interès ve generat per la necessitat de cobrir temporalment 
l’esmentat lloc de treball amb personal adequat, per ser funcions públiques 
necessàries a totes les Corporacions locals, tal com preveu l’article 92 bis de la 
Llei 7/1985 de bases del règim local, les d’intervenció consistents en el control i 
la fiscalització interna de la gestió econòmica i financera, pressupostària i la 
comptabilitat.  
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Per tot l’exposat, i en exercici de les facultats atorgades per l’article 7 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Fixar la gratificació a percebre per la senyora Cèlia Argilés Andrés, per 
al desenvolupament de les funcions d’intervenció acumulades des del dia 14 de 
setembre de 2015, per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa aquest 
lloc de treball, la senyora Marissa Sala i Serra, durant el període de baixa 
mèdica, maternitat, gaudiment de vacances i altres permisos que es derivin de 
la maternitat, en els següents termes: 
 
Sou base:     332,71 € 
Complement destí:    291,34 € 
Complement específic:   744,91 € 
Antiguitat:    102,10 € 
Retribució mensual bruta:  1471,06 € 
 
Aquesta retribució equival al 30% de les remuneracions corresponents al lloc 
principal de la funcionària, corresponent a aquest el pagament de pagues 
extraordinàries així com prestacions de caràcter familiar, en aplicació de l'article 
7. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Segon.- Autoritzar la superació del límit previst en l'article 7.1 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, per considerar-se acreditada l'existència de raons 
d'especial interès per tractar-se del desenvolupament de funcions públiques 
necessàries. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Cèlia Argilés i Andrés en temps i 
forma i donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes de la seva 
implementació en el full retributiu corresponent. 
 
DEBAT: 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la Secretària, qui fa una breu explicació del 
contingut d’aquest acord, que és també vàlida per al punt següent. 
El senyor Josep Ramon Farran demana explicacions sobre aquest sistema de 
substitucions que li són aclarides per la Secretària qui aclareix que tant la 
secretària com la interventora que substituiran, ho fan mitjançant el sistema 
anomenat d’acumulació que autoritza la Direcció General d’Administració Local 
i que permet cobrir una altre lloc de treball en una altra corporació que no sigui 
la d’origen amb un 30% de la jornada i de la retribució. 
 
El senyor Alcalde explica que la intervenció serà assumida per la senyora Cèlia 
Argilés, a qui ja coneixen i a qui s’agraeix la col·laboració i la secretaria per la 
senyora Sara Miñarro qui compta amb molt bons referents a nivell professional. 
 



191 

 

ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
9.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE GRATIFICACIÓ PER ACUMULACIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT I 
AUTORITZACIÓ, PER RAÓ D'ESPECIAL INTERÈS PER AL SERVEI, DE LA 
SUPERACIÓ DEL LÍMIT PREVIST EN L'ARTICLE 7.1 DE LA LLEI 53/1984, 
DE 26 DE DESEMBRE, D'INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL 
SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
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 17 de setembre de 2015:  
 
“L’Ajuntament de les Borges Blanques ha sol·licitat l’autorització a la Direcció 
General d’Administració Local, per tal que la senyora Sara Miñarro i Gómez, 
secretària-interventora de l’Ajuntament d’Agramunt, cobreixi l’absència de la 
persona que ocupa el lloc de treball de Secretaria, la senyora Carme Vallés i 
Fort, durant el període de baixa mèdica, maternitat, gaudiment de vacances i 
altres permisos que es derivin de la seva imminent maternitat. 
 
L’esmentada funcionària tindrà dret a percebre una gratificació per al 
desenvolupament de les funcions acumulades de fins al 30% de les 
remuneracions corresponents al lloc principal, no podent superar la quantitat 
total rebuda per les dues activitats els límits establerts a l’article 7 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i en tot cas, la remuneració prevista en els 
pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general. Aquest 
precepte preveu la possibilitat d'autoritzar mitjançant acord exprés del ple de 
l’entitat local, la superació d'aquest límit sobre la base de raons d'especial 
interès per al servei. 
 
L’especial interès ve generat per la necessitat de cobrir temporalment 
l’esmentat lloc de treball amb personal adequat, per ser funcions públiques 
necessàries a totes les Corporacions locals, tal com preveu l’article 92 bis de la 
Llei 7/1985 de bases del règim local, les de secretaria consistents en la fe 
pública i l’assessorament legal preceptiu. 
 
Per tot l’exposat, i en exercici de les facultats atorgades per l’article 7 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Fixar la gratificació a percebre per la senyora Sara Miñarro i Gómez, 
per al desenvolupament de les funcions de secretaria acumulades des del dia 
que prengui possessió, per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa 
aquest lloc de treball, la senyora Carme Vallés i Fort, durant el període de baixa 
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mèdica, maternitat, gaudiment de vacances i altres permisos que es derivin de 
la maternitat, en els següents termes: 
 
Sou base:     332,71 € 
Complement destí:    249,72 € 
Complement específic:   478,92 € 
Antiguitat:      69,68 € 
Retribució mensual bruta:     1.131,02 € 
 
Aquesta retribució equival al 30% de les remuneracions corresponents al lloc 
principal de la funcionària, corresponent a aquest el pagament de pagues 
extraordinàries així com prestacions de caràcter familiar, en aplicació de l'article 
7. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Segon.- Autoritzar la superació del límit previst en l'article 7.1 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, per considerar-se acreditada l'existència de raons 
d'especial interès per tractar-se del desenvolupament de funcions públiques 
necessàries. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Sara Miñarro i Gómez en temps i 
forma i donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes de la seva 
implementació en el full retributiu corresponent. 
 
Es donen per reproduïdes les explicacions donades al punt anterior. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
10.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
Se sotmet a consideració del Ple, a proposta de tots els Grups Municipals la 
següent moció:  
 
“L’Ajuntament de les Borges Blanques, conjuntament amb el món local català, 

manifesten la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està 
tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria, on l’any 2011 va 
començar una cruent guerra, que ja ha causat gairebé 200.000 morts i quasi 4 milions 
de desplaçats als països del voltant: Jordània, Líbia, Turquia, Iraq i Egipte, i 6,5 milions 
de desplaçats interns.  
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A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit 
mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos, ja que les persones refugiades s’estan agrupant a les portes d’Europa i el 
drama s’ha fet palès davant la negativa d’acollir-los per part d’alguns governs de 
països europeus i la fixació de quotes d’asil molt per sota de les xifres reals de 
persones refugiades dels conflictes armats.      
 
Davant de la situació actual i,  

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i 
protegida. 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 
d'asil i només 28 places d'acollida 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 
què donin resposta a la situació dels refugiats, que com qualsevol persona 
tenen dret, vinguin d’on vinguin, a una nacionalitat, a assistència sanitària i 
educativa mínima i a una vida digna. 

 Atès que les Borges Blanques és una ciutat hospitalària i oberta, com ha 
quedat demostrat amb el compromís amb el Poble Sahrauí i en la Guerra dels 
Balcans, tenim el deure de treballar a nivell local per oferir solucions a aquest 
drama humanitari. 

 
Per tot això, des del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, els grups municipals 
de CiU, ERC i la CUP proposen l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 
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drets de totes les persones. 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones. 

 
Tercer. Des de les Borges Blanques proposem:  

 Crear un grup de treball amb els serveis socials municipals i comarcals, Creu 
Roja, Càritas, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Stop Mare Mortum i la 
resta d’organitzacions i particulars que treballen amb persones refugiades, per 
definir mesures a adoptar des del consistori, per poder acollir persones 
refugiades en el municipi. 

 Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes (Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat i Stop Mare Mortum) que treballen en l'acollida i el servei a 
les persones sol·licitants d'asil, habilitant una partida econòmica ad hoc. 

 Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants, amb una relació de possibles llocs d’acollida i impulsant 
un Banc d’Aliments, coordinat amb ACNUR, Creu Roja i Càritas, destinat a 
l’alimentació d’aquestes persones durant la seva estada a les Borges 
Blanques. 

 Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

 Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora, activant si és possible un compte corrent solidari 
destinat a l’ajuda als refugiats.  

 Oferir el municipi com a territori d’acollida.  
 
Quart. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 Assistència en les rutes de fugida 
 Suport als municipis de la ruta 
 Planificació i gestió de l’acollida  
 Acollida a Catalunya  

 
Cinquè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
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DEBAT: 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora Esther Vallés qui fa una breu 
explicació del contingut d’aquest acord, dient hi va haver una reunió convocada 
per l'Ateneu Popular Garriguenc a la vista del qual es va acordar pels grups 
municipals presents consensuar una moció i presentar-la al ple. Tot seguit dóna 
lectura al punt tercer de la moció que és la que fa referència a les accions a 
adoptar a Les Borges. 
 

El senyor Alcalde matisa que tot i no ser una competència local s’aprova 
aquesta moció, però que no cal oblidar que és una competència estatal, 
autonòmica, pel que cal evitar solapar actuacions o crear contradiccions. 
 
La senyora Montserrat Casals intervé i diu que estan contents de portar 
aquesta moció a aprovació i que s'hagi arribat a un acord entre tots els grups 
municipals. Aquesta moció dóna resposta a una situació dramàtica i conté sis 
punts, no només el tercer que s'ha llegit. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran, pren la paraula i diu que estan d'acord tot i que 
caldria afegir facilitar l'empadronament de tota la gent que arribi aquí per 
facilitar-los al màxim les coses i, per altra banda, trencar els acords amb 
entitats financeres que estan col·laborant amb la industria armamentista que 
participa en aquest conflicte a Síria. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat 
amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
11.- 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 100/2015 fins el número 134/2015, el contingut íntegre dels 
quals ha estat tramès per correu electrònic a tots els regidors: 

 

DECRET D’ALCALDIA núm. 100/2015 

Assumpte: incoació expedient protecció legalitat urbanística i ordre de 
suspensió provisional d’obres 

DECRET DE L’ALCALDIA núm. 101/2015 

Assumpte: modificació contracte 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 DE L'ALCALDIA núm. 102/2015 

Assumpte: l’expedient de generació de crèdit per ingressos 

DECRET D’ALCALDIA núm. 103/2015 

Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep 
Ramon Farran i Belart, regidor de la CUP 
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DECRET D’ALCALDIA núm. 104/2015 

Assumpte: designació alcaldessa accidental per absència 

DECRET D’ALCALDIA núm.  105/2015 

Assumpte: sol·licitud d’autorització per a l’acumulació transitòria del lloc de 
treball d’intervenció 

DECRET D'ALCALDIA núm. 106/2015 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D’ALCALDIA núm. 107/2015 

Assumpte: reconeixement al Sr. Albert Antoni Quintillà Benet de serveis 
previs prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 108/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Elisenda Giné i Roca de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 109/2015 

Assumpte: reconeixement al Sr. Rafael Malagón i Campos de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 110/2015 

Assumpte: reconeixement al Sr. Ramon Castell i Parejo de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 111/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Esther Bellmunt i Casas de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 112/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Núria Piñeiro i Giné de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 113/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Odette Riu i Solé de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 114/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Núria Capell i Amenós de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 115/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Dolors Martín i Niubó de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 116/2015 

Assumpte: reconeixement a la Sra. M. del Mar Mònico i Martín de serveis 
previs prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 117/2015 
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Assumpte: Incoar expedient del compte general 2014 

DECRET D’ALCALDIA núm. 118/2015 

Assumpte: atorgament de poder per a plets 

DECRET D’ALCALDIA núm. 119/2015 

Assumpte: nomenament de secretària accidental 

DECRET D’ALCALDIA núm. 120/2015 

Assumpte: reconeixement al Sr. David Casellas Costa de serveis previs 
prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm.  121/2015 

Assumpte: sol·licitud d’autorització per a l’acumulació transitòria del lloc de 
treball de secretaria 

DECRET D’ALCALDIA núm. 122/2015 

Assumpte: contractació de personal laboral temporal per tal de dur a terme 
tasques de neteja viària amb màquina durant l’època de la Festa Major i 
Festes de Tardor 

DECRET D'ALCALDIA núm. 123/2015 

Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari 

DECRET D’ALCALDIA núm. 124/2015 

Assumpte: Atorgament de bestreta reintegrable sense interès a treballadors 
municipals. 

DECRET DE L’ALCALDIA núm. 125/2015 

Assumpte: relatiu a la 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. 126/2015 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D'ALCALDIA núm. 127/2015 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D’ALCALDIA núm. 128/2015 

Assumpte: ratificació suspensió d’obres i continuació de l’expedient 

DECRET D’ALCALDIA núm. 129/2015 

Assumpte: trasllat i destrucció de vehicle del dipòsit municipal 

DECRET D'ALCALDIA núm. 130/2015 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D'ALCALDIA núm. 131/2015 
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Assumpte: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 

DECRET D'ALCALDIA núm. 132/2015 

Assumpte: CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 133/2015 

Assumpte: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE I.” 

DECRET D’ALCALDIA núm. 134/2015 

Assumpte: designació alcaldessa accidental per absència 

 
 
El Ple es dóna per assabentat dels decrets. 
 

16. INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
La senyora Maria Fusté informa que amb motiu de l’inici del curs escolar i en el 
marc del Pla educatiu de l'entorn es celebra demà una gran festa organitzada 
conjuntament pels tres centres de les Borges amb 520 nens amb una trobada 
al Terrall, batucada esmorzar etc. a la que estan tots convidats  
 
El senyor Francesc Mir informa que fa 8/10 dies han començat les obres del 
carrer Abadia, és un indret al casc històric que es troba molt malmès. Aquesta 
actuació consta de dues fases, ara s'ha iniciat la primera per un import de 
84.000 € aproximadament i s'ha adjudicat prèvia tramitació d’un procediment 
negociat a l’empresa Jaume Jumbert SL. Està previst de rebre una subvenció 
important de la Diputació de Lleida. 
El senyor Enric Farran comenta que li fa mal als ulls les reixes de la Rectoria, 
que era un espai obert on jugava la canalla i ara els temps han canviat, la plaça 
quedarà molt bonica però aquelles reixes. 
El senyor Francesc Mir respon que és un tema que correspon al Bisbat, amb 
qui s'intentarà parlar per solventar-ho. 
 
La senyora Ariadna Salla agraeix a la Comissió de Festes la col·laboració en 
els actes de la darrera Festa Major, així com a tota la ciutadania, les entitats i 
associacions que hi ha participat i col·laborat. 
Informa que aquest dissabte hi haurà la Cantata al pavelló Francesc Macià. El 
senyor Francesc Mir aclareix que no es fa al pavelló de l’Oli perquè al dia 
següent hi ha les eleccions. 
 
El senyor Jordi Ribalta informa que el dia 4 d'octubre hi haurà la fira de 
mascotes, que presenta com a novetats el “Canicros”, hi haurà també un 
concurs de belles canina, una sessió amb els Mossos d’Esquadra, entre altres 
activitats.  
 
El senyor Alcalde informa que ha dictat un decret d’alcaldia en virtut del qual a 
partir d’avui es els pagaments a hisenda es faran a través de l'Agència 
Tributària de Catalunya. 
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17.- PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta formula el següent PREGUNTA: 
 
Al ple anterior es va aprovar la moció relativa a la N-240 i se’ls va comunicar 
que s’havia enviat al Ministeri de Foment, però no s’ha tingut coneixement de la 
tramesa a la Generalitat, pel que pregunta si s’ha fet, i en cas que sigui així 
demana que se’ls informi. 
El senyor Alcalde diu que es comprovarà que així sigui i seran oportunament 
informats. 
 
Tot seguit, formula un PREC que adreça a tota la ciutadania, demanant la 
màxima participació per diumenge, que no tinguin por. 
La senyora Núria Palau diu que ells s’adhereixen a aquest prec i aprofita per 
aclarir que hi ha gent que no ha rebut la tarja censal, però tot i això no hi ha cap 
impediment per anar a votar amb normalitat. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran PREGUNTA com està el tema del despatx que 
havien demanat. 
 
Respon la senyora Maria Fusté dient que actualment, llevat l’alcalde, els 7 
regidors restants de l’equip de govern, comparteixen un sol despatx perquè de 
moment a la casa consistorial no hi ha espai suficient. S’està buscant un altre 
emplaçament en un altre edifici fins que no es puguin fer obres o habilitar 
dependències. Hi haurà una reunió de Portaveus en la que es farà una 
proposta. 
 
El senyor Salvador Noguera exposa que ja van rebre un oferiment de la 
senyora Núria Palau a qui han de donar resposta. Comenta, però, que el fet 
d’ubicar-se fora crea un problema perquè hi ha documentació que no pot sortir 
de la Casa consistorial i a la que voldrien tenir accés directe, pel que demanen 
un espai, ni que no sigui fixe, però aquí. 
 
La senyora Maria Fusté respon que s’havia pensat en un despatx perquè es 
pensava que es volia un armari amb clau per guardar papers, amb una taula i 
elements per a rebre visites i celebrar reunions. En tot cas, ja en parlaran la 
reunió de portaveus. 
El senyor Albert Valero matisa que el volen és per ubicar-se unes hores a la 
setmana a la casa consistorial. 
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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 dinou folis, del núm. 957760 E al 957781 E i en paper 
segellat per la Generalitat. 

 
 

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


