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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   12/2015 
Caràcter:   ordinària 
Data:    26 de novembre de 2015 
Horari:   de les 20 a les 22:00 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: Sara Miñarro Gómez 
 
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 l’acta de la sessió anterior (27/10/2015)  

2.- Proposta de declaració de Bé Cultural d’Interès Local al Parc del Terrall 

3.- Concertació d’operació de tresoreria a curt termini per import de 600.000€ 

4.- Aprovació de la rectificació de l’expedient de modificació del pressupost 

número 2/2015 

5.- Aprovació provisional de la modificació del pressupost 4/2015 per a l’exercici 

2015 

6.- Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2014. 

7.- Donar compte de l’informe del període mig de pagament a proveïdors (PMP) 

corresponent al 3r trimestre de 2015 
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8.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre 2015 

9.- Aprovació de la Moció de suport a la creació de la prestació “GARANTIA +55” 

10.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament 

de Catalunya 

11.- Proposta d’aprovació de la Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat 

del president Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i memòria històrica 

12.- Proposta d’aprovació de la moció per ajuda d’emergència als camps de 

refugiats Sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges 

torrencials d’aquest mes d’octubre 

13.- Proposta d’aprovació de la moció a favor d’elevar una queixa formal a 

l’ambaixador d’Itàlia en motiu de l’acte d’enaltiment als feixistes Italians 

14.- Proposta d’aprovació de la moció a favor de sol.licitar el pagament de l’IBI per 

als edificis d’ús religiós 

15.- Proposta de nomenament de la sala d’actes de la Biblioteca Municipal 

Marquès d’Olivart: SALA “MARIA LOIS”  

16.-Aprovació definitiva de la modificació dels articles 1, 3, 8, 14, 18 i 26 dels Estatuts de la 

Mancomunitat de Municipis per a la Música a les Garrigues. 

17.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 

18.- Informe de l’equip de govern 

19.- Precs i preguntes 

 

 

 

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DEL DIA 27/10/2015 

 

El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen res a objectar a  l’acta de 

la sessió extraordinària de 27 de novembre de 2015, una còpia de la qual ha 

estat lliurada juntament amb la convocatòria. 

 

No es formulen observacions ni objeccions a l'acta esmentada i per tant 

s'aprova l'acta per unanimitat dels regidors presents. 

 

 

2.-PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL AL 
PARC DEL TERRALL 
 
El Parc del Terrall és un àmbit d’unes 1,78 Ha situat al centre de la població de 
les Borges Blanques que constitueix un espai lliure de gran entitat i important 
personalitat que ha esdevingut l’espai urbà més rellevant de la ciutat. 
 
L’origen del Terrall era la bassa existent en la majora de poblacions del nostre 
entorn fins meitats del S. XIX, consistents en un punt baix relatiu on quedava 
emmagatzemada l’aigua de pluja; vista la morfologia de l’espai on se situa la 
ciutat antiga de les Borges, la bassa que en ocupa se situava aigües avall de la 
població i recollia l’escorrentiu de part dels seus carrers, i aquesta és 
l’explicació que el carrer rampant que hi dóna accés es denomini precisament 
“carrer de la Bassa” 
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L’ús propi de la bassa fins l’arribada del subministrament del canal d’Urgell és 
el comú d’abeurament del bestiar, amb l’arribada de l’abastament del canal, 
però, aquest ús es reforça per l’alimentació contínua de la bassa i aquesta 
circumstància permet la formació de la font de l’abeurador, atès que hom 
disposava d’una entrada d’aigua més abundant i segura. 
 
La possibilitat d’omplir la bassa regularment li confereix una qualitat visual que 
la bassa “de secà” no podia tenir, i així el propi espai és objecte d ela primera 
actuació de millora, amb la plantació d’una corona d’arbres al seu voltant l’any 
1865.  
 
Al construir-se el passeig central que divideix la bassa en dues, i quant apareix 
el primitiu quiosc a l’extrem sud-est, el Terrall comença a prendre caràcter urbà. 
 
Les dues primeres dècades del S. XX representen la conversió del Terrall en 
un espai específicament urbà. La construcció del mur perimetral, en primer lloc, 
consolida l’espai pel seu caràcter cívic, al separar-lo de la circulació veïna. La 
construcció del Casino Foment Borgenc li dona la necessària projecció 
ciutadana, i la de la Biblioteca Popular el confirma com a nou centre 
representatiu. 
 
L’any 1950, l’enderroc de les cases de la fonda impliquen una obertura més 
gran del Terrall en la seva banda N-E. L’enderroc de la Biblioteca Popular 
(malmesa durant els fets bèl.lics de 1938) genera un espai buit de notable 
importància 
 
Durant diversos anys es van fent canvis i millores al parc., tant en la 
urbanització interna com en la reconstrucció dels murs de la bassa  i sobre tot 
en la construcció de la nova casa de la Cultura i el nou quiosc de begudes 
 
Cal dir que el Terrall conforma el centgre urbà de la ciutat. El seu caràcter cívic 
ha quedat palès en l’anterior descripció històrica, per tant és obvi que el seu ús 
principal és del de l’esbarjo quotidià.  
 
Altrament el Terrall ha estat al llarg del temps l’escenari de la majoria de les 
múltiples manifestacions ciutadanes que s’hi ha anat succeint adequant-se en 
cada moment a l’esperit dels temps. 
 
El juliol de 2015, l’arquitecte municipal Lluís Guasch, amb la col.laboració del 
responsable de jardineria i d’una administrativa de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament, redacta un expedient de declaració del Parc del Terrall com a Bé 
Cultural d’Interès Local on hi consten els següents apartats: antecedents, la 
descripció del parc, la catalogació i la declaració d’aquest, així com plànols 
adjunts. 
  
 

L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català 
estableix que la competència per a la declaració d’un bé cultural d’interès local 
correspon al Ple de l’Ajuntament en els municipis de més de 5.000 habitants. 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Declarar com a Bé Cultural d’Interès Local el Parc del Terrall de les 
Borges Blanques.   
 
Segon.- Sotmetre a exposició pública aquest acord per un termini de vint dies 
hàbils mitjançant un edicte al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, perquè en faci la 
inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català segons l’establert en l’art. 
17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde president, el senyor Enric Mir Pifarré, tan àmpliament 
com sigui menester pel compliment dels acords adoptats. 
   
 
DEBAT: 
 
El Sr. Noguera manifesta que el seu grup votarà a favor. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran exposa que el seu grup també votarà a favor ja que 

considera important dotar a aquest parc de la protecció jurídica necessària així com 
també estudiar la seva inclusió d’altres barris per tal d’aconseguir el benestar de la 
ciutadania garantint una planificació urbanística coherent i integradora. Sol·licita que 
es miri d’estudiar el tema de la banqueta del canal. 
 
L’Alcalde diu que entén perfectament el criteri del Sr. Farran i agraeix el seu interès ja 
que comparteix amb ell la finalitat d’anar millorant i posant en valor aquest espais. 
Informa que amb aquesta declaració es garanteix la protecció adequada i a més 
permetrà acollir-se a determinades  línies de subvencions.  

 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
 
 
 
 
3.-CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI PER 
IMPORT DE 600.000€ 

ANTECEDENTS 

 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre s’inicia l’expedient 

per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 
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2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el 

pagament de les despeses determina una manca de liquiditat a la 

tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles 

programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt 

termini per un import màxim de 600.000 €. 

 

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la 

corporació és la de Banco de Santander SA amb les següents 

condicions financeres:  

 

Crèdit màxim autoritzat.-540.000 
tipus d’interès i marge màxim .- euribor trimestral + 0,39 
termini .- 12 mesos 
comissió d’obertura i no disponibilitat.- 0 
 
FONAMENTS DE DRET  

 

1. D’acord amb l’article 51 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 (TRLRHL), per atendre necessitats transitòries de 

tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.  

 

2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 

 

3. Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han 

fet l’adaptació i la previsió oportunes a les bases d’execució del 

pressupost, segons l’article 52.1 del TRLRHL, hi és d’aplicació 

l’article 4.1.l del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i, per 

tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes d’aquesta 

Llei quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una 

entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en 

aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, 

sense cap més condicionament que el respecte als principis 

generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia 

de mitjans. 

 

4.  L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 

9,58 % dels recursos ordinaris del pressupost; per tant, no hi és 

d’aplicació l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge 

assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el 

vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 

del Ple de la corporació.   
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Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer.-  Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de 

préstec a curt termini, amb Banco de Santander SA  per un import 

de 540.000  €, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim  d’un any 

 

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera 

Banco de Santander SA el qual s’adjunta com a part integrant 

d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 

 

 Crèdit màxim autoritzat.-540.000 

 tipus d’interès i marge màxim .- euribor trimestral + 0,39 

 termini .- 12 mesos 

 comissió d’obertura i no disponibilitat.- 0  €. 
 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política 

Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del 

mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 

tutela financera dels ens locals. 

 

Quart.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec i la 

documentació necessària per a l’execució del present acord 

 

DEBAT: 
 
L’Alcalde explica la proposta  i informa de les ofertes rebudes manifestant que 
la millor és la del Banc Santander. 
 
El Sr. Noguera exposa que troba correcte que l’ajuntament disposi d’una 
pòlissa com a coixí per a fer front a despeses de tresoreria transitòries intentant 
que no sigui utilitzada majoritàriament.  
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que s’abstindrà, atenent que li agradaria poder 
estar més informat de les finances municipals. 
 
L’Alcalde diu que en aquests moments és necessària la seva formalització.  
 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s'aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
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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, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert 
Valero i Folch 
Abstenció.- Regidors Sr. Josep Ramon Farran i Belart 
 

 

4.-APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST NÚMERO 2/2015 

D’acord amb l’informe emés per l’actual interventora en data 9 d’octubre de 
2015 en el qual s’ha detectat una errada en l’expedient de modificació 2 del 
pressupost per a l’exercici 2015, i que es transcriu seguidament : 

“S’ha detectat en l’expedient de modificació del pressupost número 2 per a 
l’any 2015 aprovada pel ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques el dia 30 
de juliol de 2015 la següent errada: 

1. Es crea com a crèdit extraordinari la partida 153 62300 adquisició 
màquina per a pintar vials per import de 7.045,46 €. Aquesta partida ja 
es va crear a la modificació del pressupost numero 1 de l’any 2015 per 
import de 7.049,46€ . 

2. S’ha donat de baixa de la partida de despeses 133 634.00 l’import de 
16.300 € però s’ha obviat que a la modificació 1 del pressupost per a 
2015 ja es va donar de baixa d’aquesta partida l’import de 7.049,46 €, si 
es té en compte que aquesta partida s’ha destinat a la compra d’un 
vehicle per a la policia local que s’ha realitzat amb un cost total de  9.547 
€ no hi ha prou crèdit per a donar de baixa els 16.300 € que es fan 
constar a la modificació del pressupost número 2, ja que només queda 
un saldo disponible de 9.250,54 : 

 

    inicial 
compra 
vehicle 

baixa 
modif. 
1/2015 

saldo 
disponibl
e 

153-63400 
adquisició vehicle 
policia local 25000 8700 7.049,46 9.250,54 

 

3. L’import que sobra de l’exposat a l’apartat primer es compensa amb el 
que manca a l’apartat segon, per la qual cosa la modificació del 
pressupost número 2 de l’any 2015 es veuria disminuïda amb l’import de 
7.045,46 € ,  faltaria 4 € que es disminueixen de la partida 153 61900 
amb el següent detall: 
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Despeses a finançar: 

1/ Suplement de crèdit 

 

Partida inicial Nom Consigació 
inicial 

Proposta 
d´alta 

Consignació 
definitiva 

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

342-21200 Manteniment edificis 
esports 

20.000,00 10.000,00 30.000,00 

333-63200 Adequació Local 
Visoren 

20.502,28 1.555,00 22.057,28 

153-61900 Adequació Pl Carrer 
Abadia 

84.700,00 2.290,83 86.994,83 

151-22706 Estudis i treballs 
tècnics urbanisme 

70.000,00 20.000,00 90.000,00 

153-22799 Manteniment vies 
públiques 

120.000,00 21.828,40 141.828,40 

 

 

2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida inicial nom Consignació 
Inicial 

431-77000 Transferències de capital comerç 10.000,00 

924-48404 Festa dels Tres Tombs 4.200,00 

924-48405 Armats 800,00 

172-22700 Estudis i treballs tècnics mediambientals 15.000,00 

 

Total altes de crèdits: 86.174,23 

Finançament: 

1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats 

Partida Inicial Nom Consignació inicial 

420-9001 Administració de l´Estat _ Gelosies 
Col.legi Joan XXIII 

21.828,40 
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2/Anul.lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
Inicial 
abans 
modificació 

Proposta 
de Baixa 

Consignació 
definitiva 

153-60900 Instal.lació fonts Pl. 
Europa 

12.000,00 12.000,00 0,00 

133-63400 Adquisició i adequació 
vehicle policia local 

17.950,54 9.252,54 8.700,00 

 

912-10000 Retribucions bàsiques 
personal laboral 
temporal òrgans de 
govern 

30.250,00 12.960,00 17.290,00 

912-16000 Seguretat social 
personal òrgans de 
govern 

10.0450,00 5.135,29 5.314,71 

321-13100 Retribucions bàsiques 
personal laboral 
temporal llar d´infants 

53.900,00 20.000,00 33.900,00 

321-16000 Seguretat social 
personal llar d´infants 

40.700,00 5.000,00 35.700,00 

 

Total finançament:  86.174,23 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial 
Decret 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no 
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Primer.-  Aprovar la modificació de l’expedient de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit número 2/2015 MP que quedaria amb el detall següent: 

 

Despeses a finançar: 

1/ Suplement de crèdit 

 

Partida 
inicial 

Nom Consigació 
inicial 

Proposta 
d´alta 

Consignació 
definitiva 

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

342-21200 Manteniment edificis 
esports 

20.000,00 10.000,00 30.000,00 

333-63200 Adequació Local Visoren 20.502,28 1.555,00 22.057,28 

153-61900 Adequació Pl Carrer 
Abadia 

84.700,00 2.290,83 86.994,83 

151-22706 Estudis i treballs tècnics 
urbanisme 

70.000,00 20.000,00 90.000,00 

153-22799 Manteniment vies 
públiques 

120.000,00 21.828,40 141.828,40 

 

 

2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida inicial nom Consignació 
Inicial 

431-77000 Transferències de capital comerç 10.000,00 

924-48404 Festa dels Tres Tombs 4.200,00 

924-48405 Armats 800,00 

172-22700 Estudis i treballs tècnics mediambientals 15.000,00 

 

Total altes de crèdits: 86.174,23 

 

Finançament: 

1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats 
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Partida Inicial Nom Consignació inicial 

420-9001 Administració de l´Estat _ Gelosies 
Col.legi Joan XXIII 

21.828,40 

 

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

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
Inicial 
abans 
modificació 

Proposta 
de Baixa 

Consignació 
definitiva 

153-60900 Instal.lació fonts Pl. 
Europa 

12.000,00 12.000,00 0,00 

133-63400 Adquisició i adequació 
vehicle policia local 

17.950,54 9.252,54 8.700,00 

 

912-10000 Retribucions bàsiques 
personal laboral 
temporal òrgans de 
govern 

30.250,00 12.960,00 17.290,00 

912-16000 Seguretat social 
personal òrgans de 
govern 

10.0450,00 5.135,29 5.314,71 

321-13100 Retribucions bàsiques 
personal laboral 
temporal llar d´infants 

53.900,00 20.000,00 33.900,00 

321-16000 Seguretat social 
personal llar d´infants 

40.700,00 5.000,00 35.700,00 

 

Total finançament:  86.174,23 

Segon .- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 

DEBAT: 
 
El Sr. Noguera manifesta que el seu grup s’abstindrà en aquesta proposta, 
encara que entén  que hi pot haver errors pel canvi de responsables en la tasca 
d’intervenció. 
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El Sr. Josep Ramon Farran s’abstindrà i demana la col·laboració  de l’equip de 
govern per tal de poder fiscalitzar la governança de l’equip de govern.  
 
 
 
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,  
Abstenció.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
 
 

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
4/2015 PER A L’EXERCICI 2015 

ANTECEDENTS 

 

Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de de novembre de 2015  s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant  crèdit extraordinari com a 
conseqüència de majors i noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest 
exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a conseqüència 
dels motius següents:  

 Increment de les partides del capítol 1 de personal per manca de saldo 
suficient a les mateixes fins a 31 de desembre de 2015. Així com la previsió 
de la indemnització contractual a la Sra. Alexandra Fusté, i la realització d’una 
segona fase d’obres al c. Abadia per tal de poder finalitzar l’actuació en aquest 
espai 

 Noves despeses no previstes al pressupost com són el reconeixement del 
deute al INS Josep Vallverdú de les Borges Blanques, per despeses de 
subministrament i manteniment d’energia elèctrica i gasoil corresponent a 
l’any 2013, i la realització de l’obra de recloració a l’entrada del polígon 
industrial substituïnt l’obra de construcció del dipòsit laminat. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i 

als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 
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2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no 
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar amb nous ingressos i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. No es pot usar majors ingressos ni el 
romanent de tresoreria ja que per disposició de la llei 2/2012 aquests han de 
destinar-se a amortització de crèdit. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF). 

Per la qual cosa, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 4/2015 MP que  cal 
finançar  mitjançant   baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació i amb nous ingressos. 
 
Segon.- . Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a 

les quals la consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal 

tramitar l’expedient de   crèdit extraordinari que s’ha de finançar  mitjançant   

baixes dels crèdits de partides de despeses i nous ingressos, del pressupost 

vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb 

el següent detall: 

  

Despeses que cal finançar: 

 

1/ Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Consignació  

326 48000 

transferència INS Josep Vallverdú- 

subministraments 2013  4800 

163 63300  recloració a l'entrada pol industrial 35000 

  Total 39800 

 
 



14 
 

2/ Suplements de crèdit 
 

 

Partida Nom Consignació  

163 13100 retribucions bàsiques laborals 15000 

920 13002 indemnització personal laboral 28000 

163 13102 altres retribucions neteja viària 3800 

153 13102 remuneracions personal temporal vies publiques 10000 

920 13100 retribucions bàsiques laborals 12000 

920 13102 altres remuneracions laborals 14000 

155 61900 urbanització plaça c. Abadia 2a. Fase 25000 

  Total 107800 
 

 

Total altes crèdits :                                     

147.600 

 

Finançament que es proposa: 

 

1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 

Partida Nom Consignació inicial Proposta de baixa 
Consignació 

definitiva 

422 13100 

retribucions bàsiques 

laboral temporal 19050 19050 0 

422 16000 seg. Social  8950 8950 0 

161 63200 dipòsit laminat 56600 56600 0 

     

  TOTAL   84.600  

 

2/ Nous ingressos: 

 

7610001 Diputació subvenció c. Abadia 40000 

4650001 

Consell comarcal - subvenció 

biblioteca 2015 23000 

  Total 63000 

 

 

Total finançament :  147.600 

 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
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període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 

DEBAT: 
 
El Sr. Noguera manifesta correcta la proposta i diu que el seu grup s’abstindrà. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que s’abstindrà i recorda que ha demanat el 
contracte de SOREA i encara no se l’ha facilitat.  
 
L’Alcalde diu que se li farà arribar el més aviat possible. 
 
 
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,  
Abstenció.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano, Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
 

 

6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 
2014. 

Finalitzat l’exercici pressupostari 2014, s’ha elaborat el compte general de 
l’entitat local i  de l’organisme autònom. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 
15 de maig de l’actual exercici. 
 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014  s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 24 de setembre de 2015. Exposat el compte general al 
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 193 de data 7 d’octubre de 
2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
reclamacions, observacions. 

FONAMENTS DE DRET 
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Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 

Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2014, integrats pels següents documents comptables: 

- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memória 
 
Segon.  Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 

 
DEBAT: 
 
El Sr. Noguera celebra que s’hagin fet les rectificacions que ell al seu moment 
va demanar en relació a la bonificació de l’impost de construccions a l’empresa 
TERMOSOLAR. Demana informació del Decret d’Alcaldia 167/2015, sobre una 
reincorporació de crèdit de l’any anterior en el pressupost d’aquest any utilitzant 
romanent de tresoreria, i que aquests imports no figurin entre els imports o 
factures pendents de pagar. 
 
La interventora explica que el fet que es faci aquesta incorporació de crèdits 
d’anys anteriors no  comporta que hi hagi les factures pendents de pagar ja que 
no són factures que estan a la partida 413, per tant no és un deute que 
aparegui a 30 de desembre. Hi ha l’obligació reconeguda perquè els treballs hi 
són però no s’han emès les factures. 
 
 
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 
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7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2015. 
 
 
Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció: 
 
“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:  
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Any 
Tipus 
Període 

Períod
e Data 

Periode 
Mig 
Pagament 

Rati 
Operacions 
Pagades 

Rati 
Operacions 
Pendents 

Total 
Pagament 

Total 
Pendents 

201
5 

Trimestr
al 03 

30/09/201
5 

2,219580
2 2,1086555 2,3905725 572.854,34 

371.617,1
8 

 
 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE 2015 
 
1.2.- Període de Referència: 3r TRIMESTRE 2015 
 
1.3.- Data de referència: 30/09/2015  
 
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 
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 
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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.  
 
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.  
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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 30 
de setembre de 2015 respecte de les quals s’estan complint els terminis de 
pagament que imposa la Llei 15/2010 són: 
 
1.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 3r Trimestre 2015: 
  

 3r trimestre 2015 

Núm. factures 118 

Import 26.434,56  

 
   
 
Segon.- 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.  
 
Tercer.- 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 
 

 

 

9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA 

PRESENTACIÓ “GARANTIA +55” 

 

Se sotmet a la consideració del Ple la següent moció: 

 

“MOCIO DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ 

<<GARANTIA +55>> 

 

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de 

la població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses 

perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després 

de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 

trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és 

essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i 

les de protecció per desocupació. 
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Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és 

més vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% 

del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran 

part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 

d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una 

futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 

subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima 

de cotització. 

 

Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de 

subsidis per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 

5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de 

les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant 

a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el 

temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del 

subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% 

de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida 

reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de  

55 anys. 

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per 

desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de 

prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir 

adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, 

desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de 

protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-

les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de 

llargues carreres de cotització. 

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació 

d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats 

pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de 

jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i 

possibilitats individuals. 

 

Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals 

d’aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara 

càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix 

requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 

seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en 

desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació 

els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment 

els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de 

pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i 

tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls 

aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les 

seves jubilacions. 
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Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un 

subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima 

d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que 

aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió 

social 

 

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és 

especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva 

contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri 

unes pensions dignes. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques 

donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, 

anomenada <<Garantia +55>> i que significa: 

 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys 
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 
15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. 
Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases 

de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació 
contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta 
prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 
Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats 
per la Carta Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de 
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i 
cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En 
conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 
rendes (salarials o no).  

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general 
i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera 
podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 
d’inserció i de formació amb continguts reals 

6) Notificar aquest acord a la UGT de Catalunya”. 
 

 

DEBAT: 
 
L’Alcalde diu que es planteja aquesta moció en suport  a les persones majors 
de 55 anys per la dificultat que tenen de trobar feina i per demanar una 
cobertura per elles mateixes. Diu que és una realitat molt preocupant.  
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El Sr. Noguera manifesta que el seu grup creu necessari aprovar aquesta 
moció i celebren que l’equip de govern ho hagi proposat. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran felicita a l’equip de govern per la seva iniciativa 
davant el plantejament d’aquesta moció 
 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
 
 
 
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 

aprovar la següent 

RESOLUCIÓ 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 

passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de 

les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 

independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 

l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 

d’un estat català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 

participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 

constitució catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 

necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 

trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 

d’hisenda pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 

poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 

de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 

espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat 

i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 

aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 

massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 

nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 

normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 

blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 

institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 

fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 

república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 

del conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 

fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 

subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 

evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 

pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 

subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 

unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta 

situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 

habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 

normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 

aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament 

de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el 

principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 

normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 

com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 

l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 

i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 

universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de 

la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona 

no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada 

o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta 
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o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 

farmacèutica per motius econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 

terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora 

de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En 

aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 

Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 

orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 

aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 

d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 

comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 

vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 

respecte de les competències establertes en favor de les administracions 

catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 

educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 

ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 

impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 

s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 

contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 

Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 

humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 

coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 

en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 

fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 

catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 

les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la 

Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 

desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació 

de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de 

la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 

refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 

Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 

de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 

les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
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En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 

la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 

futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 

permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 

finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 

(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 

respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 

govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 

estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 

ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 

Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 

acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 

que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 

urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 

Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 

de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc 

social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 

futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 

responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 

del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 

Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 

coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  

Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.-  Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de les Borges Blanques 

a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 

Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 

la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
DEBAT: 
 
El Sr. Enric Farran diu que el seu grup votaran a favor  en coherència amb el 
que ha adoptat el Parlament de Catalunya als efecte d’aconseguir que el 
procés de desconnexió tiri endavant.  
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que votaran a favor per tal de donar suport al 
Parlament de Catalunya. 
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ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
 
 

 

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN MOTIU DEL 75È 
ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I 
JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
Se sotmet a consideració del Ple, a proposta del grup d’ERC, la següent moció:  

 

Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys 

i Jover. Justícia Universal i Memòria històrica 

 

El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del molt 

honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 

franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 

democràticament escollit a la historia d’Europa, sentència que continua encara 

sense declarar-se nul.la per part de l’Estat Espanyol 

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 

il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de 

reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials 

nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a 

certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es 

reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 

persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per 

anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que 

condemnava el President Companys. 

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considera el 2010 no procedent 

el recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la 

sentència dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 

1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 

1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè 

considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en 

haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007. 

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 

governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des 

d’Alemanya com des de Franca s’han fet per les actuacions dels respectius 
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països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el 

General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de 

la captura de Lluis Companys per la Gestapo, els documents que van ser 

confiscats continuen en possessió de I ‘exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc 

d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva 

legitima propietària. 

Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 

represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 

víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la 

jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi 

ha la causa contra el President Companys a instancies d’Esquerra 

Republicana, que participa de la denuncia contra l’Estat espanyol amb |'objectiu 

de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia 

universal. 

Per tot això, aquest any que celebrem la commemoració del 75è; aniversari de 

la seva mort, considerem que no és comprensible que cap govern espanyol 

hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta 

declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes 

jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i Franca han 

demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació del President 

Lluis Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu 

judici. 

Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no 

s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de 

milers de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal 

instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i 

polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 

de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 

Tal i com va dir el mateix Lluis Companys, referent de l'Esquerra nacional, "La 

nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". 

La nova República Catalana s'ha de constituir corn un baluard dels drets 

humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal. 

Lluis Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 

27S hem sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana 

comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la 

tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants 

d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és 

indestriable. 

En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopci6 

dels acords següents: 
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Primer.  Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 

polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 

de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluis Companys i Jover, així com realitzar 

totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys 

sigui reparat. 

Segon.  Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 

26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 

mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 

dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències 

dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri 

expressat per la Fiscalia General de l’Estat en el seu Decret del 4 d’Abril| de 

2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de 

Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals 

procedents. 

Tercer.  Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 

Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 

procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat 

realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 

qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 

van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei 

Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de 

l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió 

de les sentències declarades il·legítimes. 

Quart.  Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre 

Lluis Companys requisada per la Gestapo a Paris l’any 1940 i que actualment 

es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila. 

Cinquè.  Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i 

assassinat de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de 

’L'únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle 

XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic. 

Sisè.  Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella 

argentina mentre no siguin restituïdes les famílies. 

Setè.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 

polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al 

Parlament Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la 

memòria històrica.  

 
DEBAT: 
 
La senyora Montserrat Casals, literalment exposa: 
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“El grup d’ERC creu que la moció que avui presentem reclama un gest de 
dignitat i de reparació jurídica, perquè com tots sabem aquest octubre hem 
commemorat el 75è aniversari de la mort del President de la Generalitat lluís 
Companys, que fou condemnat a mort i afusellat per les autoritats franquistes 
amb una sentència única feta a un president democràticament escollit pel seu 
poble i que això representa un fet únic en la història del segle XX d’Europa i ha 
de ser un gest de reparació jurídica perquè aquesta sentència que el va dur a la 
mort, continua encara sense ser declarada NUL.LA per part de l’Estat 
Espanyol. 
 
D’altra banda, volem denunciar també l’immobilisme i la manca de sensibilitat 
que han demostrat els diferents governs de l’Estat Espanyol en relació als 
judicis sumaríssims, als represaliats i les víctimes del franquisme, i recalcar que 
així com França i Alemanya han fet actes de desgreuge per les actuacions dels 
seus respectius governs durant la II Guerra Mundial, i pel fet d’haver col.laborat 
amb el General Franco. Aquí a l’Estat Espanyol, després de dècades de 
democràcia, encara no s’ha fet cap acte per rescabalar com cal la memòria i 
l’honor del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de 
totes les nacions i pobles d’Espanya durant la Guerra i la dictadura. Us 
demanem, doncs, que voteu a favor.  
 
No parlem, doncs, de dignitat íntima o personal, que el President Companys la 
té tota, sinó de reparació i de dignificació institucional. La de Companys, com a 
president, i la de milers i milers de represaliats per defensar la República, a 
Catalunya i a tot l’Estat 
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que votaran a favor atenent que cal reforçar el 
memorial democràtic.  
 
L’alcalde diu que vistos els successos recents és procedent tornar a aprovar 
aquesta moció. 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
 
 
 
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER AJUDA 
D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA 
CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES 
TORRENCIALS D’AQUEST MES D’OCTUBRE 
 
Se sotmet a consideració del Ple, a proposta del grup Municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular, la següent moció:  
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Moció per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la 

catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials 

d’aquest mes d’octubre. 

Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han 

patit l’efecte de pluges torrencials i d’intenses ratxes de vent, que hi han causat 

grans inundacions i destrosses. 

Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments han estat molt importants. 

Moltes famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva 

d'aliments de què disposaven. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja 

Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, tot i que alguns refugiats van 

resultar afectats, no s'han hagut de lamentar pèrdues humanes. Milers de 

famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per manca d’edificis segurs.  

Els danys i pèrdues materials han estat considerables. Quant als centres 

socials, s'està fent una avaluació dels danys o esfondraments dels centres de 

salut, d'educació i d’altres, per tal de determinar les necessitats de material de 

manteniment d'edificis. 

En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el 

terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva 

casa o haima.  

Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països 

donants, a les organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la 

societat civil i a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com 

més aviat millor, realitzant donacions d’emergència per atendre les necessitats 

més urgents de la població: abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de 

mantes, d’equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o 

reconstrucció d’edificis.  

El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura. Aquest any es 
commemoren els 40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental.  És un conflicte 
que es pot resoldre políticament: només caldria aplicar les resolucions de 
l’ONU que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació. Un dret 
contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la comunitat 
internacional.   
 
Per tot això el Ple de l’ajuntament de Les Borges Blanques acorda: 
 
Primer.- Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada 

en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
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Segon.- Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
que ajudi a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de 
refugiats.  

 
Tercer.- Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del 
Govern d’Espanya que ajudi aquest Poble, amb el qual té un deute històric. 
 
Quart.- Fer una aportació d’emergència a la campanya promoguda pel 

moviment solidari de Catalunya, que s’afegirà a les aportacions recollides i 
transferides directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per fer front a les 
necessitats més immediates de la població afectada; o bé fer una aportació 
a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Cinquè.- Fer una aportació anual al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament tot incloent als Pressupostos Municipals una partida 
específica destinada a cooperació i solidaritat, com a mínim per damunt del 
0,7% dels ingressos propis. 

 
DEBAT: 
 
El Sr. Noguera diu que també votaran a favor aquesta moció per diversos 
motius i perquè consideren l’Ajuntament de les Borges Blanques sempre havia 
estat col·laborador del Fons català per al desenvolupament. Diu que se senten 
identificats i en paral.lelisme amb el poble català. Exposa que ens trobem 
davant una emergència i s’ha abaixat una mica la col.laboració i implicació amb 
aquest poble sahrauí  que havia estat més activa. 
 
La Sra. Vallés exposa que les Borges Blanques sempre s’ha sensibilitzat amb 
el poble sahrauí, i des de l’ajuntament s’havien organitzats actes d’acollida dels 
nens sahrauís que venien a l’estiu.  Exposa que s’havien fet aportacions al fons 
Català de Cooperació i per tant estan d’acord amb els punts de la moció menys 
l’últim. Diu que es poden comprometre a establir una partida pressupostària i 
fer una aportació econòmica per aquesta emergència. Després de parlar sobre 
aquest tema amb el Sr. Josep Ramon Farran consideren important aprovar 
aquesta moció, exceptuant el punt cinquè de fer una aportació anual al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament de com a mínim per damunt del 
0,7% dels ingressos propis, ja que és un compromís molt important que supera 
a la pròpia regidora. 
 
L’Alcalde diu que estan d’acord en donar suport i manifestar la solidarització 
amb el poble sahrauí per la vinculació d’aquest poble amb les Borges 
Blanques. Però diu que no és pot assumir el compromís de destinar un 0,7 % 
dels ingressos ordinaris, que suposen uns 37.000 €, ja que en aquests 
moments hi ha altres problemes que l’ajuntament ha de fer front i 
lamentablement no disposa de suficients recursos econòmics. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que aquesta proposta ha estat un acord 
de l’assemblea i per tant ell no el pot canviar. Agraeix les negociacions amb la 
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Ester i la seva voluntat d’arribar a una entesa. Diu que la solidaritat és una 
qüestió política i no econòmica. 
 
L’Alcalde diu que es poden sotmetre a votació els punts per separat. Manifesta 
que les necessitats socials del municipi són moltes i els recursos són molt 
limitats, fet que comporta una gestió molt acurada dels mateixos.    
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que ell s’ha de cenyir al pactat en l’assemblea i 
no ho pot canviar, i demana la seva aprovació i la col.laboració econòmica de 
les Borges. 
 
El Sr. Francesc  Mir diu que és una llàstima que no pugui aprovar els altres 
punts, ja que proposava la solidaritat amb aquest poble i un ajut per la 
emergència, propostes que l’equip de govern hagués aprovat. 
 
La Sra. Ester Vallés diu que hem fet un exercici democràtic per tal de 
consensuar, prèviament a la celebració del ple, aquesta moció i això és bo. Diu 
que l’important era l’esperit de la moció de solidaritat amb aquest poble 
sahrauí, i lamenta que després de les negociacions no es puguin sotmetre a 
votació per separat els punts de la moció.  
 
L’Alcalde demana que entengui la situació econòmica del mon local i que són 
molts els serveis públics que ha de garantir i prestar. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran diu que es deu a l’acord assembleari i no el pot 
canviar. Posa de manifest que les decisions del regidor han d’estar preses en 
assemblea degut al caràcter assembleari de la CUP, partit que trasllada i 
consensua les seves propostes i decisions finals al carrer i amb la participació 
popular. El seu partit té com a pilar la participació ciutadana i el seu règim 
assembleari.  
   
 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació la qual NO s’aprova, ja que obté el 
següent resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
Vots en contra.- 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 

 

 



34 
 

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR D’ELEVAR UNA 
QUEIXA FORMAL A L’AMBAIXADOR D’ITÀLIA EN MOTIU DE L’ACTE 
D’ENALTIMENT ALS FEIXISTES ITALIANS 
 

Se sotmet a consideració del Ple, a proposta del grup Municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular, la següent moció:  

 
Moció a favor d’elevar una queixa formal a l’Ambaixador d’Itàlia en motiu 
de l’acte d’enaltiment als feixistes Italians 
 
Atesa la complicitat mostrada pels diferents governs espanyols durant tots 

aquests anys de democràcia en què han obviat qualsevol tipus d'exigència de 

responsabilitats a personalitats del franquisme i del feixisme; 

 

Atesa la manca de reconeixement o de reparació moral que la població 

represaliada ha tingut; 

 
Atès que el passat 4 de novembre, el consolat italià a Madrid va acollir un acte 

d’homenatge de la Asociación Nacional de Combatientes Italianos en España, 

organització fundada per enaltir els combatents italians a la Guerra Civil 

espanyola, incloent els que van bombardejar la ciutat de les Borges Blanques; i 

 
Atesa la voluntat demostrada de la ciutadania de les Borges Blanques de 
recordar les víctimes dels bombardejos patits per aquesta població i per tota la 
comarca durant la Guerra Civil; 
 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Que l’Ajuntament de les Borges Blanques elevi una queixa formal a 
l’ambaixador d’Itàlia i demani explicacions sobre l’acte d’enaltiment als feixistes 
italians, responsables del bombardeig de les Borges Blanques del 25 de 
novembre de 1938.  
 
 

DEBAT: 
 
El Sr. Valero manifesta que el seu grup votarà a favor perquè estan en contra 
dels actes feixistes i el que aquests representen. Exposa que es va celebrar un 
acte molt emotiu.   
 
L’Alcalde diu que votaran a favor i manifesta que l’acte que es va celebrar era 
un acte intern. Recolzaran aquesta moció pel que va representar aquell 
bombardeig pel nostre poble. 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
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14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DE SOL.LICITAR 
EL PAGAMENT DE L’IBI PER ALS EDIFICIS D’ÚS RELIGIÓS 
 

Se sotmet a consideració del Ple, a proposta del grup Municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular, la següent moció:  

 

Moció a favor de sol.licitar el pagament de l’IBI per als edificis d’ús 
religiós 
 
Atès que aquest Ajuntament té dificultats pressupostàries per fer front a les 
conseqüències de la crisi econòmica; 
 
Atès que l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és la principal font d’ingressos 
d’aquest Ajuntament; 
 
Atès que la legislació derivada de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre afers econòmics, de 3 de gener de 1979, preveu nombroses exempcions 
d’impostos per a determinades institucions religioses; 
 
Atès que hi ha lleis posteriors que també eximeixen el pagament de l’IBI altres 
confessions religioses; i 
 
Atès que a la ciutat de les Borges Blanques hi ha edificis d’ús religiós, pels 
quals els seus propietaris no paguen ni IBI ni contribucions especials quan 
s’escau i que això representa un greuge comparatiu per a la resta de ciutadans 
i entitats de la ciutat; 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Que l’àrea que pertoqui de l’Ajuntament de les Borges Blanques 
elabori un inventari de tots els immobles urbans d’ús religiós de totes les 
confessions situades al terme municipal i en calculi l’import que els 
correspondria en concepte d’IBI i que ho faci públic; 
 
Segon.- Que l'Ajuntament demani a les congregacions religioses amb 

propietats urbanes a les Borges Blanques que aportin a la ciutat una quantitat 

de diners equivalent a l'IBI que no paguen per estar-ne exemptes; 

Tercer.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques manifesti la voluntat de fer 
efectiu el cobrament d’aquest import per l’exercici 2016 en cas que la demanda 
expressada en el punt anterior sigui desatesa 
 
Quart.- Que aquesta quantitat consti en els pressupostos de l’any 2016, tant en 
l’apartat d’ingressos com en el de despeses, per fer visible el greuge que 
aquestes exempcions suposen per a la resta de ciutadania 
 



36 
 

DEBAT: 
 
El Sr. Noguera manifesta que votaran a favor d’aquesta moció per garantir la 
transparència i conèixer el que deixen de pagar les entitats religioses. 
 
L’Alcalde diu que regular i establir aquestes exempcions no és una 
competència municipal.  Les exempcions a l’impost de béns immobles venen 
regulades per la Llei d’Hisendes Locals. L’exempció de l’IBI als edificis 
destinats a culte és una exempció reglada i obligatòria. Entre aquestes 
exempcions també es troben els edificis de la Creu Roja, els bens comunals 
etc. L’Alcalde llegeix literalment l’article  de la llei que regula les exempcions. 
Considera que és un marc legal preceptiu i que s’ha de respectar. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que estaria bé disposar d’un inventari i 
conèixer quin és l’import que l’Esglèsia deixa de pagar en concepte de l’impost 
de béns immobles. 
 
El Sr. Francesc Mir diu que aquest import resta supeditat a la valoració 
cadastral dels béns i la majoria no deuen estar valorats. Aquesta és una tasca 
de la gerència del cadastre i no disposem d’aquesta informació. 
 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i NO s’aprova ja que obté el següent 
resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart. 
Vots en contra.- 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 
 

 

 

15.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SALA D’ACTES DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARQUÈS D’OLIVART: SALA “MARIA LOIS”  
 

Se sotmet a la consideració del Ple el següent acord: 

 

Antecedents 

 

Lois López, Maria (les Borges Blanques, les Garrigues, 5 setembre 1896 — Sant Boi 

de Llobregat, Baix Llobregat, 17 setembre 1933). Filla de José Lois Lavanderia, 

procurador i secretari de l’Ajuntament de les Borges, i Agustina López, Maria també 

tingué un germà, Àngel, qui posteriorment seria jutge de Tremp. Ella estudià el 

batxillerat al Liceu Escolar de Lleida (?-1913) i ingressà a la Universitat de Barcelona 

on estudià i es llicencià en Filosofia i Lletres (1913-1915) amb nota d’excel·lent i on fou 
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la primera dona que hi va estudiar en obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura en 

Lletres. El 1917 fou membre de l’Oficina d’Estudis Orientals de la Secció Filològica de 

l’IEC. Va ser primera secretària administrativa de l’Escola de Bibliotecàries fins el 1919 

quan va passar a ser la primera professora titular de l’Escola impartint un curs 

preparatori, i posteriorment es doctorà en Filosofia i Lletres. Es va casar amb Jordi 

Rubió i Balaguer el 22 de setembre de 1919, que havia estat professor seu, i tingueren 

quatre fills/es, Manuel, Montserrat, Jordi i Maria. Fou membre del patronat de la 

Biblioteca Popular de les Borges Blanques el 1919. El 20 de setembre de 1924 va 

dimitir de la seva plaça de professora de l’Escola adherint-se a una protesta en 

solidaritat amb un professor insultat durant la dictadura de Primo de Rivera, un 

preàmbul de la clausura de l’Escola per part del nou règim. Malgrat el restabliment el 

1930 Maria no s’hi reintegrà i moria el 17 de setembre de 1933 a Sant Boi de Llobregat 

de septicèmia deguda a una infecció dental. 

 

Atenent que el currículum personal i que és una competència  municipal.  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.-  Aprovar el nom de sala “Maria Lois” per la sala d’actes de la biblioteca 

municipal Marquès d’Olivart, per tal que sigui la denominació oficial per considerar que 

representa els valors i els ideals que varen significar aquesta borgenca  en l’època en 

què aquesta va viure i va desenvolupar la seva tasca. 

 

Segon.- Comunicar a la família la presa d’aquest acord, així com a la directora de la 

biblioteca. 

  

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a dur a terme 

aquest acord 

 

DEBAT: 
 
El Sr. Enric Farran exposa que és important el fet que sigui una proposta del 
mateix personal de la biblioteca i per tant el seu grup votaran a favor. 
 
El Sr. Josep Ramon  Farran felicita a l’equip de govern de la biblioteca i a 
l’Ariadna, per aquesta iniciativa. Demana a l’equip de govern que revisin la 
nomenclatura de diferents carrers.  
 
 
ACORD:  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el 
vot a favor de tots els regidors. 
 
 
 

16.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1, 3, 8, 14, 

18 i 26 DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA 

MÚSICA A LES GARRIGUES 
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El dia 12 de març de 2015 l’ Assemblea de la Mancomunitat va aprovar inicialment la 

modificació dels articles 1, 3, 8, 14, 18 i 26 dels Estatuts de la Mancomunitat de 

Municipis per a la Música a Les Garrigues, acordant el següent redactat: 

 

Article 1.- Constitució. 

 

a) Els municipis d’ Arbeca, Les Borges Blanques, Juneda, l’Albi, Puiggròs, Castelldans, 

Vinaixa,  el Vilosell, Cervià de les Garrigues i l’ Espluga Calba s’han constituït 

voluntàriament en Mancomunitat de Municipis per a la seva organització i prestació de 

forma mancomunada de l’ensenyament de la música i la seva difusió a la comarca de 

Les Garrigues.    

b) Els demés municipis de Les Garrigues podran adherir-se, si així ho acorden, a la 

Mancomunitat de Municipis per a la Música a Les Garrigues.  

 

Article 3.-  Denominació i seu. 

 

La Mancomunitat que es constitueix es denominarà “Mancomunitat de Municipis per a 

la Música a Les Garrigues”. La seu de la Mancomunitat serà al Consell Comarcal de 

Les Garrigues, a l’ Av.  Francesc Macià, 54, 25400 de Les Borges Blanques, on 

estaran ubicats els seus òrgans de govern.  

 

Seran seus els edificis que els ajuntaments mancomunats destinin com a aula per 

impartir i complir les finalitats d’aquesta Mancomunitat.  

 

Article 8.- L’ Assemblea General. 

 

1.- L’ Assemblea general de la Mancomunitat estarà integrada pels representants dels 

municipis que formin la Mancomunitat i tinguin la condició de Regidors o Alcaldes dels 

Ajuntaments respectius.  

 

2.- Cada municipi tindrà un representant a l’ Assemblea.  

 

3.- Els representants de cada municipi seran nomenats pel Ple de les respectives 

corporacions, podent nomenar un suplent per a que representi al seu municipi, en cas 

d’absència del vocal titular.  

 

Article 14.- La Comissió Especial de Comptes.  

 

La Comissió Especial de Comptes, prevista a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya, és designada especialment per revisar i informar els comptes de la 

Mancomunitat de música i tots els organismes que en depenen.  

 

El nombre màxim de d’integrants d’aquesta Comissió, serà el de tres representants 

dels ajuntaments integrants de la mancomunitat, que seran elegits per l’ Assemblea 

General d’ entre els municipis amb mes alumnat a l’escola, a proposat del President. 
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Article 18.- La Comissió Assessora.  

 

1.- La Comissió Assessora es constitueix com a òrgan de participació en el si de la 

Mancomunitat, amb funcions bàsicament consultives i de suport.  

La Comissió Assessora estarà presidida pel president de la Mancomunitat.  

 

2.- La Comissió Assessora de la Mancomunitat estarà integrada pels membres 

següents:  

 

- 3 representants dels municipis que formin la Mancomunitat, elegits per 
l’Assemblea General  

- 1 representant del personal educatiu 
- 1 representant dels pares i mares d’alumnes  

 

Article 26.- De les aportacions dels ens mancomunats. 

 

1.- Existirà una aportació que s’efectuarà per part de cada ajuntament mancomunat 

aplicant un percentatge solidari en funció del nombre d’alumnes empadronats al 

respectiu municipi, que estiguin matriculats a l’escola de música.  

Tant l’import com la periodicitat de les aportacions seran aprovats anualment per l’ 

Assemblea General, a proposta del President.  

2.-   Aquestes aportacions es destinaran a sufragar les despeses de personal i les 

despeses de la gestió de cada aula.  

3.- Els municipis que participin en la Mancomunitat solament com a beneficiaris de la 

difusió musical hauran d’aportar l’import de les actuacions i activitats que es practiquin 

en el respectiu municipi.   

 

Aquest 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. 6865, 

de 6 de maig de 2015 , al BOP de Lleida núm. 58. De 25 de març de 2015,i en el tauler 

d’anuncis de la Mancomunitat i dels Ajuntaments dels municipis mancomunats sense 

que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments.     

 

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 han emès informes favorables. 

 

Per tot això,  es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar definitivament la modificació articles 1, 3, 8, 14, 18 i 26 dels Estatuts 

de la Mancomunitat de Municipis per a la Música a Les Garrigues.  

 

Segon.-  Trametre aquest acord a la Mancomunitat de Municipis per la Música a Les 

Garrigues 

 

DEBAT: 
 
El Sr. Noguera diu que votaran a favor, ja que aquesta mancomunitat ajuda a 
reforçar la capitalitat comarcal. 
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El Sr. Josep Ramon Farran diu que s’abstindrà atenent que se li plantegen 
alguns dubtes en relació amb els estatuts i els articles que la regulen. Diu que 
són uns articles molt genèrics i caldria millora la qualitat democràtica d’aquests 
òrgans.  
 
 
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, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert 
Valero i Folch  
Abstenció.- Regidor Sr. Josep Ramon Farran i Belart.  
 

 

17.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
Es dona compte de la Relació de Decrets: 

 

DECRET D’ALCALDIA núm. 135/2015 .........................................................................  

Assumpte: defensa i representació processal en el recurs contenciós 
administratiu núm. 123/2015 .............................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm.  136/2015 ........................................................................  

Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica 
DECRET D’ALCALDIA núm. 137/2015 .........................................................................  

Assumpte: reconeixement a la Sra. Silvia Mansilla Navarro de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 138/2015 ..........................................................................  

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

DECRET D’ALCALDIA núm. 139/2015 ...........................................................................  

Assumpte: Modificació contracte laboral de Roger Tutusaus, en el sentit d’ampliació 
de la jornada laboral .................................................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA Núm. 140/2015 ............................................................................  

Assumpte: convocatòria Ple ordinari ...................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 141/2015 .........................................................................  

Assumpte: defensa i representació processal en el recurs contenciós 
administratiu núm. 269/2014 .............................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 142/2015 .........................................................................  
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Assumpte: SOBRE ACORD DE PAGAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS A 
TRAVES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA ........................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 143/2015 .........................................................................  

Assumpte: sol·licitud pròrroga comissió de serveis...........................................  

DECRET NÚM.    144/2015 ......................................................................................  

ASSUMPTE: Nomenament de personal laboral durant la Fira de les Mascotes
 ..........................................................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 145/2015 .........................................................................  

Assumpte: contractació d’un peó per la neteja de les instal.lacions esportives  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 146/2015 ........................................................................  

Assumpte: Atorgament de tarja per a persones amb disminució ......................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 147/2015 .........................................................................  

Assumpte: Modificació contracte laboral de Meritxell Bayarri Gonzalez, en el 
sentit d’ampliació de la jornada laboral .............................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 148/2015 .........................................................................  

Assumpte: Contractació d’un guia turístic durant les Jornades Europees de 
Patrimoni ...........................................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 149/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement al Sr. Marc Ampurdanés Puig de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 150/2015 .........................................................................  

Assumpte: contractació personal laboral. Monitores Centre Obert ...................  

DECRET DE L’ALCALDIA núm. 151/2015 ...................................................................  

Assumpte: Embargament de nòmina per deute ................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 152/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement a la Sra. Montse Esteller Mas de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 153/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement al Sr. Josep M. Lopez Balagué de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 154/2015 ........................................................................  

Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica .........................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 155/2015 ........................................................................  

Assumpte: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EN 
RÈGIM DE LLOGUER, DELS ELEMENTS QUE HAN DE CONFORMAR ELS 
ESTANDS I ALTRES MATERIALS DE LA FIRA DE L’OLI, EDICIONS 2016-
2017 ..................................................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 156/2015 ........................................................................  
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Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució .................................................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 157/2015 ........................................................................  

Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari ....................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 158/2015 .........................................................................  

Assumpte: APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 1 ..........  

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 159/2015 ........................................................................  

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

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 160/2015 ........................................................................  

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS PER CADUCITAT ................................................  

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 161/2015 ........................................................................  

Assumpte: contractació de personal laboral per tal de dur a terme el servei de 
preparació i tancament de la 53ª Fira de les Garrigues i 18ª Fira de l’Oli de 
Qualitat Verge Extra ..........................................................................................  

DECRET DE L’ALCALDIA núm. 162/2015 ...................................................................  

Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de dur 
a terme tasques de neteja, manteniment i vigilància de parcs i jardins, així 
com de xofer la màquina escombradora quan el servei sigui necessari durant 
l’època d’hivern i primavera ..............................................................................  

DECRET D’ALCALDIA núm. 163/2015 .........................................................................  

Assumpte: Compliment ordre suspensió d’obres i legalització obres ........................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 164/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement a la Sra. Mireia Hernandez Duran de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 165/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement a la Sra. Purificació Hernandez Cortés de serveis 
previs prestats a l’Administració pública ...........................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 166/2015 ........................................................................  

Assumpte: reconeixement a la Sra. Ingrid Florejachs Pau de serveis previs 
prestats a l’Administració pública ......................................................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 167/2015 ........................................................................  

assumpte: DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT .................  

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 168/2015 ........................................................................  

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

DECRET D'ALCALDIA núm. 169/2015 .........................................................................  

Assumpte: CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES ..  
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DECRET D’ALCALDIA núm. 170 ..........................................................................  

Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica .........................................................................................  

DECRET d’ALCALDIA núm.  171 ..........................................................................  

Assumpte: convocatòria Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, 
Cultura i Polítiques Socials .................................................................................  

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 172/2015 ........................................................................  

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

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 173/2015 ........................................................................  

Decret de personació del recurs contenciós administratiu ................................  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 174 .........................................................................  

Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari ....................................................  

 
 

18.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 

 

El Sr. Francesc Mir informa: 

- el proper dia 13 de desembre hi haurà el cros comarcal que 

és puntuable a nivell provincial, el que suposa una gran 

afluència de participants. 

- Felicita a l’equip tenis taula ples èxits aconseguits. Diu que 

han superat unes fites molt importants a nivell europeu i en 

nom de tots que rebin la més sincera felicitació. 

 

La Sra. Ariadna  Salla informa: 

- que el dia 12 de desembre se celebra el dia de les 

biblioteques. 

- que el dia 19 de desembre el Sardanadal. 

Informa que s’està preparant el parc de nadal i la calvacada 

de reis i que es volen obrir les arts escèniques i s’està 

treballant amb un grup de teatre. 

 

L’Alcalde li agreix la seva tasca i el seu esforç. 

  

 

19.- PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Noguera demana que se li faci arribar amb certa antelació el pressupost 

de la corporació per a l’any 2016. 

 

L’Alcalde diu que entén el seu prec i manifesta que farà un esforç. Diu que 

s’està treballant però que entengui que cal preparar molts informes i 
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documentació per enviar a Madrid des de la intervenció, fet que en aquests 

moments suposa una dificultat afegida. Explicarem les prioritats i serem 

receptius a les vostres propostes encara que resta molt poc marge d’actuació. 

 

El Sr. Enric Farran fa un suggeriment al Sr. Francesc Mir i és d’intentar de cara 

l’any vinent coincidir el cros amb el futbol, per tal de d’aconseguir més 

assistència al futbol. 

 

El Sr. Francesc Mir diu que el cros és al matí i el futbol és a la tarda, el que 

dificulta aquesta possibilitat. 

 

El Sr. Josep Ramon Farran pregunta: 

1.- Pregunta a l’equip de govern com està el tema del segell infoparticipa de la 

transparència.  

2.- Manifesta que hi havia algun error en relació amb la informació que es  

publicava dels regidors en la pàgina web i a més només hi consta el  currículum 

dels regidors de l’equip de govern. 

3.-Pregunta en relació al procés participatiu de cal Gineret.     

4.- Demana que es pengi l’estelada en el balcó de l’Ajuntament. 

5.- Demana informació sobre l’IBI que paguen els edificis de titularitat de les 

confessions religioses però que no es destinen al culte.  

 

La Sra. Maria Fusté exposa que s’està treballant en aquest segell juntament 

amb la posada en funcionament del portal de transparència. En aquests 

moments estem fent reunions i s’ha hagut d’augmentar la jornada laboral del 

tècnic informàtic per tal de poder tirar endavant amb els nous requeriments de 

la llei de transparència. 

 

Pel que fa a les publicacions en la pàgina web, informa que ja han estat 

corregides. Diu que s’han d’anar dissenyant els espais i se’ls anirà sol.licitant la 

informació necessària per procedir a la seva publicació i en aquests moments 

està en procés de construcció. 

 

Pel que fa al procés participatiu de cal Gineret, informa que aquest procés ha 

quedat aparcat, atenent que no ha tingut l’èxit esperat de participació. De totes 

maneres més endavant ho tornarem a tirar endavant.  

    

La Sra. Núria Palau i en relació a la possibilitat de penjar l’estelada en el balcó 

municipal, diu que la voluntat de l’equip de govern és poder-la penjar, però 

atenent les eleccions ens obligaran ja que la llei així ho estableix a tenir també 

l’espanyola.  

L’Alcalde diu que esperaran a que hagi finalitzat el procés electoral. 
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En relació amb el pagament de l’IBI dels edificis no destinats al culte manifesta 

que aquest control i seguiment es realitza des de l’organisme autònom de 

recaptació de la Diputació de  Lleida. Informa que la gestió d’aquest impost, el 

seu  seguiment i control correspon a l’organisme autònom. 

 

El Sr. Josep Ramon Farran en relació amb el portal de transparència ja es va 

dir que s’estava treballant i pel que fa a l’Ibi considera que és una competència 

municipal.  

 

La Sra. Maria Fusté informa que s’està treballant per la posada en 

funcionament d’aquest portal de transparència. Considera que s’està fent molt 

bé la feina per intentar complir amb els terminis i les prescripcions legals. 

 

El Sr. Not vol fer arribar el seu malestar per alguns comentaris que s’han 

publicat en les xarxes socials per part del grup d’ERC. 

 

El Sr. Noguera diu que van estar més de tres quarts d’hora esperant al Sr. Not. 

 

L’Alcalde diu que ja s’ha aclarit  aquest tema. Diu que han de comprendre 

l’esforç que fan tots els regidors, ja que treballen, i també des de l’equip de 

govern per facilitar la màxima informació, garantint alhora la custòdia de 

documents. Informa que la disponibilitat horària és limitada i també de personal. 

Tanmateix s’ha permès la consulta de documents sol·licitada.  

  

El Sr. Valero pregunta si s’ha realitzat alguna gestió amb el Consell Comarcal 

sobre la decisió de tallar el trànsit a l’autopista per motius de la boira, ja que 

aquest fet pot comportar molts problemes en el tram urbà.   

 

L’Alcalde diu que han manifesta la problemàtica que aquesta decisió pot 

comportar i suposo que ens convocaran properament en alguna reunió per 

tractar aquest tema. Diu que ja se’ls informarà.  

 

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                                                          Sara Miñarro i Gómez 
 
 


