
  

  

PLE 11novembre30  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PL/2017/11  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  30 / de novembre / 2017  

Durada  Des de les 21:30 fins a les 22:45 hores  

Lloc  SALA DE SESSIONS  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretaria  Anna Gallart Oró  

  

Assistents: 

Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 

Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 

Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 

Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU) 

Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 

Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 

Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 

Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 

Salvador Noguera i Vilalta Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

M. Montserrat Casals i Serrano  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 



  

  

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

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

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 

  
Secretària: Anna Gallart Oró 

Interventor: Marc Fernández Mesalles 

  
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre 
vàlidament constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el President obre la sessió amb el 
següent ordre del dia: 
 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2.- Expedient 2014/2017. Aprovació inicial Ordenança reguladora de les bases 
per a la concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica. 
3.- Expedient 2016/2017. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les 
bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges 
destinats a joves. 
4.- Expedient 2151/2017. Moció aportada pel grup d'ERC en motiu del dia 
contra la violència envers les dones. 
5.-Expedient 1881/2017. Donar compte del període mig de pagament 
corresponent al 3er trimestre de 2017. 
6.- Expedient 1886/2017. Donar compte de l’informe de morositat corresponent 
al 3r trimestre de 2017. 
7.- Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia.  
8.- Informes de l'Equip de Govern. 
9.- Precs i preguntes 
  

Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde manifesta que el grup municipal d’ERC 
ha presentat una moció a favor de la Reforma Horària. 
  
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta moció no va ser presentada ni debatuda 
en Comissió Informativa i que, per tant, convé ratificar el seu caràcter 
d’urgència i dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC perquè 
defensi el caràcter d’urgència de l’assumpte. 
 
El Sr. Salvador Noguera diu que no tenien preparada la Moció el dijous, però 
que el dia següent a la Comissió Informativa la van passar per correu electrònic 
a l’Ajuntament. 



  

  

 
El Sr. Alcalde diu que cal ratificar la urgència de l’assumpte i que d’entrada 
considera que aquesta moció no revesteix el caràcter d’urgència. 
 
Sotmesa la urgència del debat a votació, aquesta queda desestimada en no 
obtenir la majoria simple dels vots emesos i per tant, es desestima la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
Resultat de la votació: 
- Vots a favor: Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 

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

Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla. 
- Abstencions: Cap. 
 
El Sr Salvador Noguera diu que quedarà pendent per a la propera sessió 
ordinària. 
  

A) PART RESOLUTIVA  

  

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es, amb anterioritat a 
aquest acte, de l'esborrany de l'acta de les següents sessions del Ple: 

 Acta núm. 8/2017 de la sessió extraordinària urgent de data 23 
d'octubre  

 Acta núm. 9/2017 de la sessió ordinària de data 30 d'octubre  
 Acta núm. 10/2017 de la sessió extraordinària de data 23 de novembre  

  
Sotmeses les actes a votació, s'obtenen els següents acords: 
Acta núm. 8/2017 de la sessió extraordinària urgent de data 23 d'octubre.- 
S'aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la corporació, a 
excepció del Sr. Salvador Noguera, que no va ser present en aquella sessió.  
  
Acta núm. 9/2017 de la sessió ordinària de data 30 d'octubre.- El Sr. Salvador 
Noguera fa una esmena indicant que en el debat del punt núm. 3 relatiu a 
l'aprovació del Compte General, hi ha un error en la quantia de l'estalvi, que 
és de 700.000 € i no pas de 70.000 € 
La secretària manifesta que es corregirà l'error en l'acta definitiva. 
  
Sotmesa  l'acta a votació, aquesta s'aprova per unanimitat del nombre legal de 
membres de la corporació. 
  



  

  

Acta núm. 10/2017 de la sessió extraordinària de data 23 de novembre.-
S'aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la corporació, a 
excepció de la Sra. Maria Fusté, Ariadna Salla, Esther Vallés, Albert Valero i 
Josep Ramon Farran, que no van ser presents en aquella. 
 
  

  

2. Expedient 2014/2017. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de 
les bases per a la concessió de subvencions en matèria de promoció 
econòmica 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Antecedents: 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança reguladora de les bases per a 
la concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica. 
 
Per aquest motiu es va designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de l’ordenança, el text del qual s’ha donat a 
conèixer a tots els membres de la corporació. 
 
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a 
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa 
reguladora de la matèria. 
 
Fonaments de dret 
- Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
- Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
- Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, 
Urbanisme i Promoció econòmica, en sessió de 23 d'octubre de 2017, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases per a la 
concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica. 
 
Segon.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte 



  

  

que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar 
al BOP, al DOGC i a un diari per un període de 30 dies des del següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva de l’ordenança. En aquest cas, l’acord 
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al 
tauler d’anuncis de la corporació i al BOP. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del BOP en què es publica el text íntegre. 
  
DEBAT 
 
El Sr. Alcalde explica les mesures de promoció econòmica que es volen 
impulsar a través d’aquesta ordenança, que contempla les següents mesures: 
Una primera línia de subvencions bonificarà l’import de l’IBI 
 
Una segona línia preveu la subvenció per import de l’IBI rústica per als 
propietaris de finques rústiques que s’adhereixin al Canal Segarra-Garrigues. 
 
Una tercera línia de subvencions serà per la contractació del primer 
treballador per part de les empreses o autònoms. 
 
Una altra línia de subvencions serà per a locals de titularitat privada que 
puguin servir de locals de negocis. Diu que pot ser un bon estímul per 
l'establiment de negocis al municipi. 
 
També explica que hi ha dues línies més que subvencionen la modernització 
dels establiments existents. Diu que aquesta línia ja existia, a l’igual que la 
línia d’ajuts per implantació de noves indústries i que ara, queden agrupades 
en un redactat únic. 
 
Explica que anualment s’aprovaran les convocatòries de subvencions per a 
cada línia d’ajut i que aquestes mesures ajudaran al foment de l’ocupació i a 
la implantació de negocis. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC 

 El Sr. Salvador Noguera diu que en totes les línies de subvencions, les 
bases contemplen que la quantia dels ajuts i la dotació econòmica es 
determinarà en l’acord de la corresponent convocatòria. 
Diu que no s’indica l’import dels ajuts i que això es determinarà per 
acord de la Junta de Govern Local. 
Diu que en la línia de subvencions per acollir-se al Canal Segarra 
Garrigues, l’interessat ha d’aportar còpia de l’alta al canal i el justificant 
de pagament de la quota. 
Diu que en el moment en que l’interessat es doni d’alta no tindrà la 
seguretat d’obtenir la subvenció, ja que dependrà de l’import que 



  

  

indiqui cada convocatòria, però que el pagament ja l’haurà hagut de fer 
prèviament. 
 
Diu que manca informació sobre els imports que es destinaran per 
atendre aquestes línies de subvenció. 
 
En la línia de subvencions per lloguer de locals, diu que es demana un 
mínim de contracte d’un any i es pregunta si caldrà retornar l’import de 
la subvenció en el cas que l’arrendatari rescindeixi el contracte abans 
de l’any. 
 
Pel que fa a la línia de subvencions per comerços, diu que els locals 
subvencionats ha d’estar situats en planta baixa. Pregunta perquè 
queden fora de la subvenció els locals situats en un primer pis, ja que 
n’existeix algun. 
 
Respecte les subvencions per obertura de noves indústries, pregunta 
on s’ubicaran aquestes noves indústries, ja que el sòl industrial està 
esgotat i el polígon que s’havia de fer està parat des de fa molt temps. 
Diu que ara, amb el POUM es podrà executar el polígon per parts.  
Demana si aquesta proposta del nou polígon està avançada i si hi ha 
informació que ells desconeguin. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor del grup municipal de la CUP: 

 El Sr. Josep R. Faran diu que s’abstindrà en aquest punt perquè no ha 
rebut la documentació amb l’antel.lació suficient i no ha tingut accés al 
detall de les ordenances.  
Diu que té problemes amb el programa de gestió electrònica. 
Dui que bona part de les mesures li semblen bones pero com que no 
en coneix el detall s’abstindrà. 
 

 El Sr. Alcalde diu que els tècnics estan a la seva disposició i li poden 
facilitar la documentació en paper en el moment en que ell ho manifesti, 
per tal que la tramitació electrònica no representi un obstacle a l’hora 
d’accedir a la documentació. 

 
 El Sr. Alcalde diu que les convocatòries de les sessions de la Junta de 

Govern Local, on es determinarà l’import de les subvencions per a cada 
línia d’ajut, seran públiques i que el que interessa és fer la màxima 
difusió possible d’aquestes línies d’ajut que poden ajudar a la 
implantació de negocis al municipi. 
 
Diu que es farà la màxima difusió de les convocatòries i diu que si els 
regidors volen aportar alguna idea o suggeriment al respecte, estaran 
oberts per recollir-la i debatre-la. 
Diu que la subvenció serà posterior a la contractació del personal per 
part de les empreses i que això serà així perquè el que es vol impulsar 



  

  

és la creació de llocs de treball consolidats. 
 
Respecte els comerços, diu que aquests hauran d’estar oberts un 
mínim d’un o dos anys per tenir dret a la subvenció. Diu que un comerç 
que només estigui obert uns mesos no pot ser objecte de subvenció 
amb recursos públics. 
 
Respecte que els comerços subvencionats hagin d’estar en planta 
baixa, obeeix a que la planta baixa té un efecte més atractiu. 
Diu que si els comerços estan situats al primer pis, anirien per una altra 
línia de subvencions i que amb aquesta mesura, es vol evitar que 
quedin locals buits. 
 
Respecte les noves indústries diu que el que es fa és reordenar la línia 
de subvencions ja establerta. Diu que és evident que avui en dia no 
sobra sol industrial a les Borges Blanques però hi ha naus industrials 
que es traspassen i poden venir noves empreses com ha passat amb el 
Grup Plimon. 
 
Diu que s’està treballant perquè el nou polígon pugui ser tangible però 
difícilment un promotor invertirà més de 2 milions d’euros sense la 
seguretat de poder vendre les parcel.les a curt termini. 
 
Diu que creu recordar que quan aquest projecte es va iniciar l’any 
2005, el grup d’ERC el va paralitzar per temes de procediment. Es 
lamenta que en aquell moment es paralitzés l’expedient, ja que si 
hagués tirat endavant, potser ara no s’haurien de lamentar per la 
manca de sol industrial. 
 
Diu que actualment hi ha un grup inversor que podria tenir interès en 
desenvolupar el polígon, però que ja es veurà. 

 
 El Sr. Salvador Noguera diu que l’oposició al desenvolupament del 

polígon per part del seu grup polític anava lligada a que la promoció del 
polígon es donava a una empresa privada. 
 

 El Sr. Francesc Mir discrepa de l’opinió del Sr. Noguera i diu que en el 
seu moment, l’oposició al desenvolupament del polígon per part d’ERC 
també es va emparar en que en aquell emplaçament hi vivia una au 
com és el gaig, que s’havia de protegir. 
 

 El Sr. Salvador Noguera diu que no tenia coneixement d’aquest fet. 
 

 El Sr. Alcalde diu que entre tots cal conjugar esforços perquè la 
promoció econòmica tingui més impacte al municipi i que aquest és el 
propòsit d’aquesta ordenança. 
 



  

  

 El Sr. Salvador Noguera diu que tenien pensat votar a favor de la 
proposta, però que, per altra banda no els han deixat entrar una moció 
que fa una setmana que van presentar. 
 
Demana quin serà l’import que es destinarà a aquestes subvencions 
abans de decidir si voten a favor o no de la proposta. 

 
 El Sr. Alcalde diu que porten dies treballant en aquestes bases des del 

departament d’Intervenció i que l’import que finalment s’acabarà 
destinant a aquestes línies de subvencions dependrà de la partida que 
els pressupostos pugin destinar-hi. 
Diu que els pressupostos seran aprovats abans de finalitzar l’any i que 
en aquell moment ja es disposarà de la dada de la partida genèrica 
destinada a la totalitat de les línies de l’ordenança. 
Diu que, temps enrere es va parlar d’uns 25.000 € i que aquest import 
és el punt de partida, de manera que si es pot incrementar es farà. 

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

Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla. 
- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 

Valero i Josep R. Farran. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que li sap greu que, quan es fan uns esforços en 
matèria de promoció econòmica no estiguin tots d’acord. 
Di que, encara que fos per millorar, hauria estat més convenient la voluntat 
unànime de tot el consistori, per poder fer més viable allò que uns entenen 
com a necessari com a millora i de creació de llocs de treball a les Borges 
Blanques. 
 
El Sr. Salvador Noguera diu que els 25.000 € els semblen totalment 
insuficients. 
 
El Sr. Alcalde diu que els 25.000 € són un primer punt de partida i que el Sr. 
Noguera sap perfectament que els Ajuntaments tenen limitada la seva 
despesa en aplicació de la Regla de la Despesa derivada de la LRSAL i que 
cal tenir molta cura a l’hora d’assignar les partides. 
Diu que si es pot destinar una partida més gran es farà però que hi ha moltes 
necessitats a cobrir. 
 
El Sr. Salvador Noguera diu que presenten l’ordenança sense cap import i que 
el pressupost s’aprovarà durant el mes de desembre, cosa que fa suposar que 
ha d’estar molt avançat. 
Diu que l’assignació de 25.000 € els sembla insuficient. 
 



  

  

El Sr. Alcalde diu que ja han dit que aquest import era el punt de partida i que 
amb la limitació de la LRSAL i les dificultats que hi ha per tirar endavant el 
pressupost amb poques subvencions, l’únic que poden avançar és aquest 
punt de partida per valor de 25.000 €. 
 
El Sr. Salvador Noguera diu que si no es sap exactament l’import que s’hi vol 
destinar, d’on ve la pressa en aprovar l’ordenança reguladora. 
Diu que si a finals de desembre ja es sabrà l’import exacte, l’ordenança es 
podia haver aprovat en el proper ple. 
 
Diu que davant la pregunta de l’import global de les subvencions, la única 
resposta que han obtingut ha estat la de 25.000 € i que aquest import els ha 
semblat totalment insuficient i que per això s’han abstingut. 
 
El Sr. Alcalde diu que la partida per rehabilitació de façanes s’ha incrementat 
durant l’any, atenent a l’elevat nombre de sol.licituds i que un punt de partida 
de 25.000 €, ja es més del que hi havia. 
 
El Sr. Salvador Noguera diu que a ells els semblava respectable la seva 
abstenció i no havien fet cap comentari més, però davant les crítiques del Sr. 
Alcalde, ha expressat el motiu de la seva abstenció. 
 
El Sr. Alcalde diu que accepta aquest punt de vista però que també han 
d’acceptar que, després de queixar-se pel tancament de comerços i de 
demanar si no es fa prou pels negocis, ara que s’aproven unes ordenances 
que regulen les bases d’unes línies de subvencions, encara no ho veuen be. 

 

  

3. Expedient 2016/2017. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de 
les bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació 
d'habitatges destinats a joves 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 
REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS A JOVES 
 
Antecedents: 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança reguladora de les bases per a 
la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges destinats a 
joves. 
Per aquest motiu es va designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de l’ordenança, el text del qual s’ha donat a 
conèixer a tots els membres de la corporació. 



  

  

La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a 
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa 
reguladora de la matèria. 
 
Fonaments de dret 
- Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
- Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
- Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
  
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, 
Urbanisme i Promoció econòmica, en sessió de 23 d'octubre de 2017, es 
proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les bases per a la 
concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves. 
 
Segon.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte 
que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar 
al BOP, al DOGC i a un diari per un període de 30 dies des del següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva de l’ordenança. En aquest cas, l’acord 
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al 
tauler d’anuncis de la corporació i al BOP. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del BOP en què es publica el text íntegre.  
  
DEBAT: 
El Sr. Alcalde explica que aquesta línia de subvenció va adreçada als joves 
per tal que s’emancipin i puguin finançar obres de rehabilitació dels 
habitatges. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC 

 El Sr. Salvador Noguera diu que en la Comissió Informativa es va 
acordar que l’edat màxima per accedir a aquests ajuts fora 35 anys. 
Pregunta si s’ha mantingut així, responent el Sr. Alcalde que si. 
Pregunta si per atorgar la subvenció es tindrà en compte el nivell de 
renda del sol.licitant. 
Diu que si hi ha pocs diners per destinar i algú pugui estar cobrant 3 
vegades el salari mínim professional, potser podria quedar fora de la 
subvenció i destinar els diners als que tinguin una renda menor. 



  

  

 
 El Sr. Alcalde diu que segurament serà un factor a tenir en compte en la 

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

 El Sr. Josep R. Farran diu que s’abstindrà en aquest punt perquè no 
han tingut accés a la documentació de l’ordenança fiscal. Diu que no 
posa en dubte la bona predisposició dels treballadors municipals però 
demana si es poden resoldre els problemes informàtics . 

 El Sr. Alcalde diu que els regidors saben que si no han rebut la 
documentació poden venir presencialment a l’Ajuntament a consultar 
els expedients i sol.licitar el que desitgin. 

 El Sr. Jordi Ribalta li diu al Sr. Josep R. que si el seu aparell informàtic 
presenta problemes, hauria de rebre la tauleta que han rebut la resta de 
regidors/es per accedir electrònicament als expedients. 
Diu que si els problemes del seu aparell MAC continuen, que rebi la 
tauleta que se li va posar a disposició per no tenir problemes d’accés. 

 El Sr. Josep R. Farran diu que en el seu primer ple al 2015, ell va ser el 
primer en demanar que la documentació es fes arribar per correu 
electrònic. 
Diu que el problema no és el seu ordinador sinó els serveis de 
tramitació electrònica contractats que no és compatible amb tots els 
sistemes. 

 El Sr. Alcalde diu que aquest sistema de tramitació electrònica va ser 
escollit pels tècnics de la casa perquè era el que oferia més garanties i 
repeteix que si li manca documentació, la pot demanar en qualsevol 
moment previ al Ple a la secretària. 

 El Sr. Josep R. Farran diu que quan va rebre la documentació per 
correu electrònic va pensar que hi era tota i com que no va poder 
assistir a la Comissió Informativa, desconeixia que li mancava el 
redactat de l’Ordenança. 

 El Sr. Alcalde diu que ell, personalment, sempre contrasta tota la 
informació que rep per via telemàtica i que, cada regidor ha de vetllar 
per si té tota la documentació i lamenta que li hagi passat això al Sr. 
Josep R. Farran. 

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

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

- Vots en contra: Cap. 
- Abstencions: Josep R. Farran.  

 

  



  

  

4. Expedient 2151/2017. Moció aportada pel grup d'ERC en motiu del dia 
contra la violència envers les dones 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Es presenta la MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES, presentada pel grup municipal d’ERC. 
  
Exposició de motius  
  
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa 
novament de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels 
drets humans no és possible quan la meitat de la població és reiteradament 
discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva condició de 
DONA. 
  
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció 
a les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades 
durant els 5 primers mesos d'enguany. 
  
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista 
sols és  considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de 
la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les 
dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva 
entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del 
consens social. 
  
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les 
eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als 
casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes 
aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les 
dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, 
una discriminació i una desigualtat cap a les dones. 
  
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del 
problema". L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per 
arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal. 
  
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques proposa d’adopció dels següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- L’Ajuntament de Les Borges Blanques manifesta el rebuig i 
condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament 
contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans 
fonamentals. 



  

  

  
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 
  
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents 
implicats i les entitats de dones. 
  
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a 
tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar 
especialment a l’adolescència i jovent del municipi. 
  
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
DEBAT: 
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Montserrat Casals 

 La Sra. Montserrat Casals exposa que el dia 25 de novembre de 2017, 
dia Internacional de la Violència envers les dones, vam haver de tornar 
a sortir al carrer per reivindicar que, en una societat en la que es 
preveu que tothom ha de gaudir dels drets humans d’igualtat entre els 
homes i les dones, no serà mai possible si la meitat de la població està 
discriminada, simplement, pel fet de ser dona. 
 
Diu que la violència masclista no és només un problema de les dones, 
sinó que es un problema de tota la societat i aquest any hi ha hagut 22 
morts, al països catalans. 

 
L’oficina d’atenció a la dona maltractada ha rebut més de 4.000 
trucades en aquests darrers mesos de l’any. 
 
Diu que per erradicar la violència masclista no és una tasca fàcil perquè 
hi ha una tendència per part de les dones a amagar aquest fet i no 
denunciar-ho i també perquè encara vivim en una societat culturalment 
masclista, que, moltes vegades, ha normalitzat aquesta conducta. 
 
Diu que aquesta moció cal aprovar-la per tal de defensar que les dones 
no poden ser privats de cap dret, ni del dret a viure sense suportar cap 
tipus de violència. 
 
Diu que la manera de viure, pensar o vestir d’una dona no pot ser mai 
un argument que comporti violència sobre ella. 
Diu que es necessita una societat impregnada de valors feministes per 
acabar amb aquest problema de violència envers les dones. 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Maria Fusté 



  

  

 La Sra. Maria Fusté diu que votaran a favor de la moció i informa que, 
des de l’oficina jove, ja fa anys que es fan campanyes a l’Escola per i 
s’organitzen tallers i xerrades, juntament amb el Consell Comarcal, 
sobre aquest tema. 
Diu que l’Oficina Jove organitza campanyes de sensibilització dels 
joves, sobre aquest tema i que hi ha força assistència a les sessions 
que s’organitzen. 
Diu que totes les accions encaminades a sensibilitzar en aquest tema 
són benvingudes. 

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

 El Sr. Josep R. Farran diu que una de les frases de la moció parla 
d’erradicar la violència envers les dones. 
Diu que erradicar vol dir anar a l’arrel del problema i que aquest ha de 
ser l’objectiu del feminisme. 
Diu que l’arrel de problema és el sistema patriarcal de la societat i que 
és un problema de fons. 
Diu que, la violència de gènere és un problema estructural 

 
El Sr. Alcalde diu que comparteix l’esperit i redactat d’aquesta moció i que cal 
mostrar el rebuig a aquesta violència envers les dones. 
 
ACORD: 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del 
nombre legal de membres de la corporació, amb el següent resultat: 
- Vots a favor: Enric Mir, Núria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

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

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

  

  

5. Expedient 1881/2017. Donar compte PMP 3er trimestre 2017 

Favorable Tipus de votació: Assabentat 

DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 3er TRIMESTRE DE 2017 
 
Es dóna compte al Ple d’aquest informe, del qual també s'ha donat compte a la 
Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió 
de 23 de novembre de 2017: 
 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 



  

  

Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament 
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, 
de forma que totes les Administracions Públiques han fer públic el seu període 
mig de pagament. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques.  
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment 
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és 
diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, 
segons correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals 
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu període 
mig de pagament a proveïdors en referència: 

a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, 
segons correspongui, i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions 
pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, 
segons correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és el 
següent: 
 
Any 2017. Període trimestral. Tercer trimestre. Data 30/09/2017 
  
Període Mig 
Pagament 

Rati Operacions 
Pagades 

Rati Operacions 
Pendents 

Total 
Pagaments Total Pendents 

15,21 18,78 11,55 486.215,05 € 472.378,09 € 



  

  

  
El Ple es dona per assabentat. 
  

  

6. Expedient 1886/2017. Donar compte informe morositat 3t 2017 

Favorable Tipus de votació: Assabentat 

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
3er TRIMESTRE 2017  
 
Es dóna compte al Ple del següent informe, del qual també s'ha donat compte 
a la Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en 
sessió de 23 de novembre de 2017: 
 
Títol: “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. 
 
Període de Referència: 3er trimestre 2017 
 
Data de referència: 30/09/2017 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal 
d’establir un sistema que permeti avaluar el compliment dels terminis de 
pagament previstos a la normativa sobre contractació administrativa.  
 
L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  
 
Així s’estableix en la Llei 15/2010:  
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals 
han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat 
local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini”. 
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 



  

  

competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes 
esmentats”.  
Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat: 
Article 4. Determinació del termini de pagament .  
  
1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat 
data o termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals 
després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , 
fins i tot quan hagi rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb 
anterioritat.  
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a 
comptar de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació 
dels serveis.  
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la 
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini 
de pagament , sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del 
signant, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.  
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o 
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o 
els serveis amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta 
dies naturals a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels 
serveis.  
En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data 
en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara 
que la factura o sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a 
l'acceptació o verificació .  
3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser 
ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui 
acordar un termini superior a 60 dies naturals.  
4. Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a 
quinze dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments 
realitzades en aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les en un 
únic document a efectes de facilitar la gestió del seu pagament , agrupació 
periòdica de factures , i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput 
del termini la data corresponent a la meitat del període de la factura resum 
periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el 
cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals des 
d'aquesta data.  
  
De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:  
  
Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges, resultat 



  

  

de les obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 30 de 
setembre de 2017 respecte de les quals no s’estan complint els terminis de 
pagament que imposa la Llei 15/2010 són: 
  
  3er trimestre 2017 

Núm. factures 0 

Import 0,00 € 

  
Segon.- D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, aquestes 
dades es remetran a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’economia i Hisenda, a la Direcció General de la Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les 
corporacions locals de Catalunya. 
  
El Ple es dona per assabentat.  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

7. Donar compte dels Decrets d'Alccaldia 

El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets d'alcaldia número 207/2017, de data 
25 d'octubre, al decret d'alcaldia número 230/2017, de data 23 de novembre 
de 2017, ambdós inclosos, lliurats juntament amb la convocatòria enviada 
als/les regidors/es assistents. 
 
El Ple es dóna per assabentat 

  

8. Informes de l'Equip de Govern 

 La Sra. Ariadna Salla informa que aquest cap de setmana, el grup de 
joves Supporters, organitza una festa pel jovent. 
Els fona les gràcies per aquesta iniciativa i anima a aportar idees i 
organitzar activitats a l’abast de tothom 
Convida a tothom a assistir al pavelló el proper dissabte. 
 
També informa que la Comissió de Festes ha agafat un nou rumb i han 
variat la manera de treballar per tal de fer partícips a les diferents 



  

  

entitats del municipi, de manera, que la Comissió s’ha organitzat en 
diferents grups de treball amb dos responsables a cada grup per tal 
que, qualsevol persona amb interès en participar en l’organització de 
festes ho pugui fer, sense necessitat de participar en totes les festes 
que s’organitzin. 
Anima a tots les interessats en formar part d’aquests grups de treball a 
que es posi en contacte amb la Comissió. 
 
També informa que el proper diumenge es representarà la última obra 
de teatre del cicle Baldufa de teatre familiar i que es reprendrà 
novament al mes de febrer. 

 
 El Sr. Alcalde informa de la sortida d’aquest proper cap de setmana a la 

Fira de Santa Llúcia a Canyelles, amb un autocar que sortirà de les 
Borges Blanques, acompanyant el Grup de Diables Els Borjuts, que 
actuaran en aquesta població. 
Dui que si algú està interessat, encara queda alguna plaça vacant. 

 
També informa que aquest proper cap de setmana s’organitza el Gran 
Recapte i que a les Borges es necessita algun voluntari més per ajudar 
en aquesta tasca de recollida d’aliments. 

 
 El Sr. Daniel Not diu que l’Associació Amics del Terrall conviden a tota 

la ciutadania el proper dimarts, 5 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a 
visitar el pessebre instal.lat als jardins del Terrall, dissenyat per l’artista 
local Sr. Sergio Bosque. 
 

 La Sra. Esther Vallés diu que el dia 6 de desembre a 2/4 de sis de la 
tarda es farà el festival d’entitats per la Marató de TV-3 i anima a tots 
els veïns a participar-hi i col.laborar. 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

9. Precs i preguntes 

 El Sr. Enric Farran demana al Sr. Francesc Mir que expliqui el que 
passa en dos carrers del municipi, un al carrer on viu el Sr. Francesc 
Mir i l’altre al carrer prop d’on viu la Sra. Núria Palau. 
També manifesta que dins els actes preparatius de la Marató, aquest 
any es va posar un projector molt gran i l’acte va quedar molt lluït. 
Diu que tot sovint cal demanar la tel.la que fa de pantalla i també el 



  

  

projector i valora la possibilitat que l’Ajuntament adquireixi aquest 
equipament per al Pavelló de l'Oli. 

 
 El Sr. Francesc Mir diu que al C/ President Tarradelles el carrer estava 

enfonsat des de feia un any i el motiu era que la xarxa de claveguera 
estava trencada i s’ha hagut de reparar. 
Diu que les xarxes d’aquest carrer són antigues i que tenen més de 60 
anys 
La solució proposada pels tècnics ha estat la d’instal.lar un nou tram de  
xarxa de clavegueram fins a enllaçar amb el pou de registre existent i 
desaiguar al col.lector de la finca del Falcó i del Velart. 
Demana paciència als veïns perquè l’obra estarà acabada en uns 10 o 
12 dies. 
 
Respecte el C/ Canal d’Urgell, explica que aquesta urbanització la du a 
terme l’empresa Verlan, al seu càrrec i que durant l’execució de les 
obres s’ha trobat un ramal de reg soterrat que caldrà traslladar. 
Diu que han iniciat converses amb la Manconitat de Regants dels 
Canals d’Urgell i que sembla que han arribat a un acord sobre el trasllat 
d’aquest ramal de reg i que aviat podran continuar les obres 
d’urbanització d’aquest vial que millorarà les condicions d’accés des de 
la carretera. 

 
 La Sra. Maria Fusté manifesta que l’adquisició d’un projector i una 

pantalla per al Pavelló de l’Oli és una de les coses previstes per dotar el 
pavelló i que el més immediat és instal.lar un nou sistema de 
calefacció. 

 
 El Sr. Salvador Noguera manifesta que els regidors del grup municipal 

d’ERC renunciaran als lots de Nadal i demanen que l’import dels 
mateixos es destini a la Creu Roja per la campanya de joguines 
solidàries. 
 
També que avui finalitza el termini de presentació d’al.legacions al 
projecte de Tracjusa i demana si l’Ajuntament n’ha presentat alguna. 
Diu que li consta que molts veïns de la Comarca que ho han fet i que 
ells, a títol particular i a nivell de grup municipal també ho han fet, com 
així també el grup d’ERC de la Comarca 
 

 El Sr. Alcalde explica que l’empresa Tracjusa ha presentat un nou 
projecte amb la incorporació de nous elements que tenen incidència 
directa a nivell mediambiental i que aquest projecte es troba en fase de 
proposta de resolució ambiental i aquest es un primer moment en que 
es poden presentar al·legacions. 
Di que aquest projecte no ha estat tramés a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques a efectes de presentar al.legacions, tot i que hauria d’haver 
estat tramés a l’Ajuntament com administració interessada. 



  

  

Diu que la valoració d’un projecte d’aquestes característiques requereix 
d’uns coneixements específics que no tenim en aquest ajuntament. 
 
Diu que és coneixedor de la campanya que s’ha organitzat al voltant de 
Tracjusa i que a molts municipis no ha tingut molt èxit. 
Respecte les al.legacions, diu que algunes d’elles, seran difícils de 
resoldre favorablement a nivell tècnic ja que, sense faltar al respecte a 
ningú, no demostren un nivell de coneixement suficient. 
 
Considera que el moment més idoni per presentar al.legacions serà 
quan l’OGAU presenti la seva proposta de resolució a nivell ambiental, 
moment en el qual es podrà tenir més coneixement de causa del 
projecte. 
 
Diu que l’equip de govern esperarà a que el Departament de Territori 
emeti la proposta de resolució per fer les al.legacions que pertoqui, 
amb més coneixement de causa i valoració del nou projecte. 
 
Diu que serà un factor a tenir en compte la decisió del Tribunal Suprem 
de desestimar la Llei del Govern que feia inviable l’antic projecte de 
Tracjusa i que ara allarga la via útil d’aquestes empreses 25 anys més. 
 
Diu que, amb aquesta sentència caldrà veure doncs, si els promotors 
s’acaben decidint per l’antic projecte o pel nou que es troba en tràmit. 

 

  

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
quan són les 22:45 hores del dia 30 de novembre de 2017 

 

Vist i plau        La secretària 

L’Alcalde 

Enric Mir i Pifarré       Anna Gallart Oró  

  

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge  


