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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de setembre de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 del vespre a ¼ de 12 del vespre i 5 minuts (21.30 a les 23.15 h) 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
 

• Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 

• M. del Pilar Chimenos Küstner Convergència i Unió (CiU) 

• Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) .  

• Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU) 

• Jordi Ribalta Roig.  Convergència i Unió (CiU) 

• Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU).  

• Jordi Satorra Marín Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).  

• Gemma Farré Griñó Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM) 

• Enric Farran Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM). 

• Imma Purroy i Aritzeta  Regidora no adscrita 

• Francesc Macià i Fusté Independents per Borges (IBB-FIC)  

• Josep Lluís Balsells Balsells Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM). 

 
 
Secretària i Interventora: 
Cèlia Argilés Andrés 
 
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
s’inicia la sessió amb el següent  
 
ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2.-Aprovació de l’acta de la comissió especial de comptes i dels comptes 
generals corresponents a l’exercici 2013  
3.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost 4/2014 
4.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost del patronat de la Fira 
exp. 1/2014 PM-PF 
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5.- Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost 
6.-Aprovació de  la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats  
7.-Aprovació de  la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats  
8.-Acord sobre la sol.licitud d’inscripció al registre cartogràfic de Catalunya de 
la informació digital  referent a les adreces del municipi. 
9.-Presa de raó de la renúncia a l’acta de regidor del Sr. Gerard Cabezuelo 
Hospital. 
10.-Aprovació inicial de la dissolució i liquidació de l’organisme autònom 
patronat  Fira de les Garrigues. 
11.-Aprovació inicial de la constitució del Patronat Fira de les Garrigues com a 
organització especial sense personalitat jurídica 
12.-Mocions 

 Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític 
de Catalunya del 9 de novembre de 2014 

 Moció presentada pel grup d’ERC Sobre l'allargament de la concessió 
de l'autopista AP-2 i AP-7 

13.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia. 
14.-Informes de l’equip de govern. 
15.-Precs i preguntes 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Abans de l’inici del ple  el Sr. Alcalde explica que el ple conté la moció de suport a la llei de 
consultes que ha aprovat el parlament de Catalunya, i que s’inclou al ple ordinari ja que 
consultats els representants de l'AMI s’ha vist millor poder posar en un ordinari que en un 
d’extraordinari per la dificultat de convocar un ple extraordinari, encara no està publicada la 
llei i aquest ple era adequat per a poder-ho incloure. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen alguna cosa a objectar a les 
actes dels dies 31de  juliol  de 2014, i s’aprova amb els vots a favor de tots els 
regidors presents excepte el Sr. Jordi Satorra  que no hi van estar presents. 
 
2.-Aprovació de l’acta de la comissió especial de comptes i dels comptes 
generals corresponents a l’exercici 2013  
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 
El compte 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. 
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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 2013 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 01 de juliol de 2014. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.  128., 
de data 7 de juliol de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 tant,  
 
ES PROPOSA: 
  
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, 
integrats pels comptes de l’Ajuntament de les Borges Blanques i de l’Organisme 
Autònom Fira de les Garrigues   
 
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2013 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles mencionats en la part expositiva  
 
DEBAT.- 
 

 El Sr. Alcalde .- exposa que s'ha fet el tancament exercici i s’ha presentat el 
compte general a la comissió de comptes, per tal de posteriorment publicar-lo i 
ara pertoca sotmetre a aprovació i valoració del ple. Manifesta que l'equip de 
govern fa consideracions al respecte, i es creu que per un bon anàlisi que ha 
representat cal recordar d'on es bé i que ha passat en les darreres anualitats 
sobretot el 2012 en que es va haver de fer ajustament importants en la 
disminució dels ingressos per la situació heretada al 2011. Calia continuar amb 
els ajustos per a recuperar l'equilibri de la casa i ha estat necessari cercar un 
finançament més eficient. això ha suposat uns ingressos de menys d'un milió 
d’euros,  que en anys anteriors es pressupostaven erròniament i a més s'ha 
corregit la despesa que era desmesurada, i s'ha reduït un milió d'euros en relació 
a l’Exercici 2011 i 0,5 m/€ en relació al 2012. També s'ha fet ajust a nivell 
financer sobretot als pagaments a proveïdors que forçosament ha comportat 
contractar dos crèdits per a proveïdors i per a inversions que no tenien préstec 
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contractat, a més ha calgut concertar un préstec pel centre de tecnificació del 
tennis taula. També  els serveis municipals han estat coordinats i ara són més 
eficients, com el cas de la brigada,  a més el servei de compres ha esta més 
transparent i genera estalvi per la casa. S'ha fet seguiment exhaustiu de la 
despesa que es força elevada i que cal que siguin repassat mensualment per tal 
que es recondueixin igual que una millor coordinació a nivell de personal amb 
una contractació basada en criteris més tècnics. Per això s'ha obert la 
contractació a les empreses i comerços de les borges, a més les consideracions 
polítiques es basen en criteris dels tècnics als quals s'acudeix prèviament abans 
de fer la despesa. Tot això suposa l'estalvi amb un nivell d'1.0000000 en relació 
al 2010 que permet emprendre inversions prioritàries com ha estat el sanejament 
i ferm de certs carrers, sense que sigui necessari incrementar impostos i taxes 
municipals, només l'aigua s'ha incrementat un 5% quan l'empresa 
concessionària demanava més d'un 20%, tampoc no s'ha aplicat contribucions 
especials per a les obres. A banda cal dir que s'ha pagat les obres dins de l'any 
pressupostari en un 90% del seu import, cosa que abans no passava, ja que  
s'inverteix el que es disposa. En relació amb l’endeutament de llarg i curt termini i 
proveïdors ha disminuït del 2010 al 2013 en 900.000 € i a més el fet de tenir 
proveïdors al dia fa que es passi de deure 1,6 m/€ a poc més de 0,6 m/euros. A 
finals del 2013 l'endeutament real és de 4,2 m/€ i al 2010 era de 6,3  i s'ha reduït 
per tant l'endeutament més d'una tercera part. 

 El Sr. J. Satorra.- exposa que les ràtios en que es mouen els ajuntaments son 
feixugues, però tot i la situació fantàstica que ha descrit l’alcalde, el Romanent 
de tresoreria és només de 14.000 € , per contra l’endeutament a llarg termini el 
2013 és  de 170.000€ més que el del 2010, la realitat és per tant més complexa. 
Afegeix que no es diu que un de cada 6 impostos no es cobra ja que no es paga, 
i que tothom veu el que paga del consum de l'aigua i lo que ha incrementat. 
Manifesta que és cert que quan s'endarrereix les subvencions es produeix 
desviaments de tresoreria , culpa del sistema, però que moltes subvencions 
d’obres que han executat dins del PUOS eren diners aconseguits en l’anterior 
legislatura i se'ls  han trobat ja concedits, així si es fa comptes dels ajuts invertits, 
el 76% venia de l'anterior legislatura i com més obra es fa més deute a curt es 
genera ja que no es paga quan toca per part de l'administració les subvencions. 
No ho criticaran però d'herències n'hi ha en el deure i haver i cal posar-ho tot 
damunt taula, es demostra al 2013 que un cop acabats els diners concedits en 
l'anterior legislatura no hi haurà diners per a invertir. També afirma que el deute 
a llarg termini ha augmentat i no és una bona gestió econòmica. Considera que 
és complex però no és qüestió de mirar sempre enrere i deixar una part de la 
visió de banda. 

 La Sra. I. Purroy.- manifesta que estan en contra més que res per que li ha 
semblat el discurs de l’alcalde un míting electoral i li ha molestat el tema de la 
transparència a les empreses i professionalitat ja que ha donat a entendre que 
abans no hi era. 

 El Sr. F. Mir.- respon a la Sra. I. Purroy que no ho ha entès bé, ja que l’alcalde 
ha dit que ara hi ha més transparència a la contractació 

 La Sra, I.Purroy.- li respon que això just ha dit i ha entès. 

 El Sr. F. Macià.- agraeix al J. Satorra la moderació i discurs suau que ha fet en 
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relació a altres plens i ha estat generós i no tibant. 

 El Sr. Alcalde .-manifesta que el Sr. J. Satorra no ha estat rigorós ni imparcial, 
ell no està d'acord i ha de buscar arguments per a rebatre'ls però no està a la 
postura correcta, dir que no s'ha fet una bona gestió quan han hagut de 
reconduir una situació molt complicada, i on hi ha molts números que ho 
demostren, no és correcte. A més s'ha reduït el deute de bancs i proveïdors. no 
hi ha mala gestió es podria tenir més encerts però és una legislatura complicada 
pels pocs recursos  i manca de disponibilitat de la Generalitat. Diàriament es fa 
gestions sense que la ciutadania ho noti a nivell de serveis.  

 El Sr. J.L. Balcells.- manifesta que li agradaria poder dir el mateix que ha dit el 
Sr. F. Macià del J. Satorra del discurs de l’alcalde, ja que no estem en moment 
d'enfrontament sinó d'atançament però no pot fer això i sent que l’alcalde 
continuï en aquest to habitual i mirant a temps passats enlloc de mirar endavant. 
Creu que ha d'explicar la gestió del 2013 però no la de temps enrere i s'ha 
d’ocupar del present. 

 El Sr. Alcalde .- entén el que diu el Sr. Balsells però no ha de donar lliçons ni en 
to de desconsideració, cal fer referència al passat per a explicar la situació en la 
que s'està ara immersos i l'esforç que es fa.  

 
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. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir Salvany, 
Jordi Ribalta Roig i F. Macià Fusté 
Vots en contra.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart , G. Farré Griñó I imam Purroy 
Abstenció.- cap 
 
 
3.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost 4/2014 
 
Expedient número .4/2014 MP, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 d’agost  de  2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant  suplement de crèdit. 
 
2.L’alcalde , en data 22 d’agost  de 2014, ha proposat les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
 
3. la secretària i  interventora han emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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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 RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa de referència, 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 de suplement de crèdit. 

El finançament es pot fer a càrrec 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. 
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 per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà 
al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 4/2014 MP , per import de 
154.000  €, que cal finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de 
despeses, del pressupost vigent de la corporació , i nous ingressos d’acord amb el 
següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de Crèdits  

  DESPESES 
crèdit 
definitiu 

proposta 
increment crèdit final 

155 21300 Manteniment i instal.lacions 30.000,00 15.000,00 45.000,00 

155 60000 adquisició terrenys 63.768,27 11.000,00 74.768,27 

155 61000 urbanització n-240 liquidació  5.708,41 34.000,00 39.708,41 

171 22199 parcs i jardins altres 
subministres 

12.000,00  5.000,00 17.000,00 

231 46500 transferència a comarques 22.000,00 23.000,00 45.000,00 

324 21300 reparacions escola 20.000,00  5.000,00 25.000,00 

334 21300 manteniment maquinària, 
instal.lac. 

 9.000,00 10.000,00 19.000,00 

342 62100 arranjament espai zona 
esportiva  

42.000,00 10.000,00 52.000,00 

336 68200 arranjament cal Gineret 50.000,00  7.000,00 57.000,00 

432 22602 publicitat i propaganda  5.000,00  9.000,00 14.000,00 
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932 22708 serves de recaptació 115.000,00 25.000,00 140.000,00 

 
 

Total suplements de  crèdits :                                                           154.000 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 

Partida descripció 
Proposta 
de baixa 

11 31000 INTERESSOS BANCARIS 10.000,00 

920 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC  5.000,00 

920 16000 SEGURETAT SOCIAL 10.000,00 

133 16000 SEGURETAT SOCIAL 10.000,00 

  TOTAL   35.0000 

 
Nous ingressos: 
 

Partida Descripció import 

 diputacio lleida llar infants 2012-2013 49.000,00 

 diputacio lleida zona ajardinada vora 
piscines 

30.000,00 

  fons generalitat any 2013 40.000,00 

   119.0000 

 
 

Total finançament :                                154.000 

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

 El Sr. Alcalde .- explica que  tal i com es va dir a la comissió informativa, cal 
procedir a incorporar despeses noves derivades de l'execució del pressupost i no 
es pot entrar en dèficit i cal garantir l'equilibri pressupostari amb nous ingressos i 
canvis de partides. 

 El Sr. J.Satorra.- manifesta que la proposta que es fa és un increment de 
34.000 € a la urbanització de la  N.240 i creu que caldria haver-ho comentat per 
part de l'alcalde ja que es parla de baixes però en aquest cas no ha estat així, a 
més algun punt de l'obra pot donar problemes. Demana més explicacions i 
detalls de l'increment. Respecte d’altres partides més enllà de cal Gineret que no 
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agrada estèticament al grup d'ERC la intervenció patrimonial, també sorprèn el 
tema de Touluges per un stand de 9.000 quan a nivells socials les despeses són 
baixes no deixa de sorprendre per tal com estan els temes. 

 La Sra. Imma Purroy.- pregunta d'on surt l'increment del 34.000 € de la N240 i 
també qüestiona la inversió a l’estand de Touluges. 

 EL Sr. F. Mir.- pregunta al Sr. J. Satorra quines han estat les part malmeses de 
la N240. 

 El Sr. J.Satorra.- respon que hi ha uns 80 metres al raval del carme baixant a la 
dreta, a la part central on no s’ha renovat el clavegueram ni s’ha posat igual 
paviment 

 EL Sr. F. Mir.- respon que allí justament hi ha dues clavegueres 

 El Sr. J.Satorra.- pregunta si el paviment es va fer igual. 

 EL Sr. F. Mir -es va fer manual ja que  hi havia dues cases en perill  

 El Sr. J.Satorra.- pregunta si la base i subbase és la mateixa o bé en alguna 
zona no es va tocar gaire 

 EL Sr. F. Mir respon que es va fer una claveguera per un altre indret amb la 
base i subbase que tocava. la desviació del 5% respecte a la inversió total es 
poca i, no vol entrar en polèmica però en coneix d’obres de les èpoques de 
govern d’esquerra en que la desviació era del 20%. Ara ha calgut posar 
semàfors nous, i es va trobar uns clots important que va requerir major formigó.  

 El Sr. F. Macià.- respon que en relació a l’obra de cal gineret tot depèn de  
gustos i hi havia limitacions pressupostàries que van fer prevaldre preservar 
l'entorn i l'obra i per això es va protegir per no causar més mal i potser algun 
altre dia es podrà fer millor. 

 El Sr. Alcalde .- respon que en relació a la publicitat i propaganda feta a  
l'expositor de Toulugues on han fet una mediateca nova, hi ha un espai reservat 
a promoció del territori d eles Borges turística i econòmica. creu que es bo per la 
promoció de la ciutat i és un cost prou baix pel que representa. 

 La Sra. M. Fusté.- manifesta que el tema de Touluges ofereix informació variant 
des de l'ajuntament on tot lo nou que es fa a nivell de promoció automàticament 
s'actualitza a l'stand de Touluges. 

 
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. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir Salvany, 
Jordi Ribalta Roig i F. Macià Fusté 
Vots en contra.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart , G. Farré Griñó I imam Purroy 
Abstenció.- cap 
 
4.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost del patronat de la Fira 
exp. 1/2014 PM-PF 
Expedient número 1/2014 MP-PF, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
de despeses mitjançant suplement de crèdit 
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ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 d’agost  de  2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant  suplement de crèdit. 
 
2.L’alcalde , en data 28 d’agost  de 2014, ha proposat les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
 
3. la secretària i  interventora han emès informes favorables. 
 
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 RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa de referència, 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 de suplement de crèdit. 

El finançament es pot fer a càrrec 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. 
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 per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà 
al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot això, es proposa al ple : 
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 1/2014 MP-PF , per import de 
800  €, que cal finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació , i nous ingressos d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de Crèdits  
 

    suplement Crèdit 
definitiu increment 

Crèdit  
final 
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011 31000 INTERESSOS 
BANCARIS 

1.000,00   800,00 1800,00 

 

Total suplements de  crèdits :                                                           800 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 
 

   
crèdit 
definitiu baixa 

Crèdit 
final 

431 22706 ESTUDIS I TREBALLS 
TECNICS 

5.000,00 -  
800,00 

4200,00 

 

Total finançament :                                800 

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

 El Sr. Alcalde .- explica que també al pressupost fira ha esta necessari poder 
modificar -lo ja que la despesa a nivell d'interessos bancaris prevista serà 
insuficient. 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
5.- Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost 
 
Atès que s’ha creat la partida 150 21200 destinada a despeses derivades de 
l’execució subsidiària que ha d’afrontar l’administració davant la no actuació dels 
interessats, 
 
Atès que aquestes despeses les anticipa l’ajuntament, però són liquidades i 
revertides als propietaris dels immobles, i per tant suposen una ampliació del crèdit 
a mesura que es vagin contractant i liquidant aquestes despeses 
 
Atès que a les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2014, no hi consta 
l’ampliació d’aquesta partida, es proposa: 
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• Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost en 

la seva base addicional primera incorporant com a partida ampliable la 
partida 150 21200 Execució subsidiària, despeses per compte de tercers. 
El recurs que s’afecta i que suposa ampliació de crèdit és l’import que es 
reconegui a la  partida d’ingressos 399.0001 Execucions subsidiràries 
 

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

 
DEBAT.- 

 El Sr. Alcalde .- manifesta que pot paSsar que durant l'any calgui fer despeses 
no previstes al pressupost i necessita que es modifiquin les bases ja que són 
obres de consolidació d’immobles del cas antic i cal fer front quan no actua el 
particular. 

 El Sr. J.Satorra.- respon que  entenen que és una necessitat d'articulació 
pressupostària però en aquestes actuacions cal ser molt curós ja que podria 
suposar trastorn pressupostari, i dificultin la tresoreria municipal 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
6.-Aprovació de  la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de pagament responen a obligacions efectivament 
exigibles actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 d’agost de 2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, pendents de pagament. 
 
3. l’Alcalde formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, pendents de pagament. 
 
4. La interventora  ha emès un informe favorable. 
 
5. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General 
Pressupostària. 
 
2. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de Local / la 
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
3. Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la 
consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la 
notificació. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, amb 
relació a l’òrgan competent. 
 
Per tant, 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 21.793,49 €. El 
detall individualitzat figura a l’annex. 
 
2. Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
 
 
ANNEX 
 
ASSE
NTAM
ENT 

PARTI
DA ANY PROVEÏDOR EXPLICACIÓ del motiu IMPORT 

data 
document 

  
151 
77000 2003 PP6 

junta de constitució  ja 
dissolta 18221,23   

6264 
231 
21200 2010 

Interior 
Garrigues 
SL 

Prescripció. no es 
disposa del compte 
bancari i no s'ha pogut fer 
efectiu, s'ha intentat 
contactat telefònicament 
amb l’empresa però no 
ha estat possible. 807,33 30/07/2010 

9348 
231 
22699 2010 

Anna 
Montanyola 

factura errònia, manca 
dades 10 30/11/2010 

6363 
341 
22609 2010 

Trofeus 
Rodero és un albarà  56,95 06/07/2010 

9284 342 2010 Trofeus és un albarà  49,25   
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22609 Rodero 

3189 
422 
22699 2010 

Asociación 
nacional 
municipios 
con 
instalaciones 
renovables 

prescripció. es va cursar 
baixa a  l'entitat 780 26/02/2010 

6728 
165 
22100 2011 

gas natural 
fenosa factura duplicada 550,91 21/06/2011 

7087 
338 
22105 2011 

Forns 
Cervos SLU factura duplicada 140,4 21/07/2011 

1055
3 

920 
21600 2011 

Fortit 
Systems és un pressupost  177,42 28/11/2011 

6779 
431 
77000 2012 

England, 
Jennifer 

subvenció comerç no 
pagada per tancar 
activitat 1000   

        TOTAL 21793,49   

 

DEBAT.- 

 El Sr. Alcalde .-  explica que a nivell comptable cal a part de modificar, revisar 
despeses registrades que no procedeixen per diversos motius, errades, 
prescripció ,... 

 El Sr. J.Satorra.-.- manifesta que entenen que cal endreçar i regularitzar 
 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
7.-Aprovació de  la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles 
actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 d’agost de 2014s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament. 
 
3. El regidor d’Hisenda formula la proposta raonada de les baixes de drets 
reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament. 
 
4. La interventora ha emès un informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 558/2003,  de 17 de desembre, 
General Tributària, 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació, l’article 15 de la Llei 47/2003 de 26 
de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, 
en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 
 
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària i els articles 163 a 167 del Reglament general de recaptació, en relació 
amb la declaració d’insolvència del deutor. 
 
3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció 
del Model Simplificat de Comptabilitat Local.  
 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en 
relació a l’òrgan competent. 
 
5.- En data 18 de setembre de 2014 la Comissió d’Hisenda ha DICTAMINAT 
favorablement. 
 
Per això es proposa: 
 
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 474.238,92 €, el detall 
individualitzat de la qual figura a l’annex. 
 
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats. 
 
ANNEX 
 
 Modificació del saldo de drets reconeguts en les anotacions comptables pels motius 
que s’especifiquen: 
                   
n. 
OPERACIÓ PARTIDA ANY TITULAR DEL DRET EXPLICACIÓ del motiu IMPORT 

0122/05 55000 2003 Baix Urgell funerària 

Prescripció cànon 
trimestral concessió 
funerària. 1201,98 

5983/05 39401 2005 
Quotes urbanístiques 
Poligon Grans Empreses 

No s'han liquidat mai, no 
hi ha expedient tramitat 208.334,46 

7970/08 45082 2008 Generalitat (gestió form) renúncia a la subvenció 8.104,00 

7467/08 29000 2008 
llicència obres Mas Vell 
Sun Energy 

Renúncia a l'execució de 
l'obra 255.768,56 

7563/07 75101 2007 
ACA (inversio bassa 
d'acumulació) 

errada de 
comptabilització 84,96 

5992/05 32000 2005 
Agropecuaria Ricou SCP 
(Transit ramats) 

liquidat erròniament ja no 
s'usava. Prescripció 744,96 

        total 474.238,92 
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DEBAT.- 

 El Sr. Alcalde .- explica que igual que a les despeses cal fer-ho amb els drets 
reconeguts,  

 El Sr. J.Satorra.- manifesta que al 2005 es van imputar al pressupost quotes 
urbanístiques del polígon de grans empreses i no s'han liquidat mai ja que no hi 
ha expedient tramitat, i això va passar quan l'alcalde actual era regidor 
d'economia i hisenda, creu que la cura i rigor fa que no hagin d'admetre’s 
aquests temes que són maquillatge pressupostari però entenen que cal 
reconduir.  

 El Sr. Alcalde .- respon que abans ha criticat que parlés d’anys enrere el Sr. 
Balsells i ara ell no ho respecta . Afegeix que també es donen de baixa 255000 € 
d'anys de la gestió al govern d’esquerra. 

 El Sr. F. Macià.- diu que les coses quan es diuen es diuen clares, era el tema 
del pujol el de les quotes urbanístiques, i ell va quedar molt defraudat, i no vol 
retreure res, era una necessitat per una paraula donada d'un empresari que no 
va complir i no parlarà de qui governava quan va succeir. 

 El Sr. J.Satorra.-  respon que quan es vota un punt cal limitar-se a això i ell ha 
parlat d'això ja que això és el punt el que ell ha dit. La diferència amb l'obra 
anul.lada no va estar mala gestió ja que el que ha passat és que els diners no es 
cobraran, era llicència obra concedida hi havia papers. 

 El Sr. Alcalde .- respon que el Sr. Satorra es qui entra a polèmica ja que això 
està provisionat a nivell comptable i no té cap incidència amb el resultat 
pressupostari, ja s'ha provisionat per tal que no perjudiqui en saber que no són 
cobrables. 

 
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. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir Salvany, 
Jordi Ribalta Roig i F. Macià Fusté 
Vots en contra.- cap  
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran Belart 
, G. Farré Griñó I imam Purroy 
 
8.-Acord sobre la sol.licitud d’inscripció al registre cartogràfic de Catalunya de 
la informació digital  referent a les adreces del municipi. 
 
Per mitjà de la Diputació de Lleida, es va dur a terme una jornada de formació del 
tècnic municipal per tal de procedir al manteniment del carrerer digitalitzat de la 
ciutat de les Borges Blanques, amb la finalitat de poder integrar-lo al Registre 
cartogràfic de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Ara pertoca sol.licitar la inscripció al Registre Cartogràfic i per això es PROPOSA: 
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1.- Sol.licitar a l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la inscripció al registre 
cartogràfic de Catalunya de la informació digital  referent a les adreces del municipi 
vigent a data d’avui, i amb aquesta finalitat, autoritza a la Diputació de Lleida a fer el 
lliurament d’aquesta informació, així com de les posteriors actualitzacions. 
 
2.-Autoritzar a l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a la lliure distribució 
d’aquesta informació per a les finalitats que li són pròpies en l’exercici de les seves 
competències i en les competències dels Departaments  i organismes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
DEBAT.- 
 

 El Sr. Alcalde .- demana a la secretària que ho expliqui 

 La secretaria explica que es tracta d’autoritzar a la Diputació per tal que se 
cedeixi el carrerer actual i el que pugui modificar-se a l’institut cartogràfic per la 
inclusió a la informació digital. 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
9.-Presa de raó de la renúncia a l’acta de regidor del Sr. Gerard Cabezuelo 
Hospital. 
 
En data 16 de setembre de 2014 el sr. Gerard Cabezuelo ha presentat la seva 
renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de les Borges Blanques, càrrec que 
ostenta des de les darreres eleccions municipals celebrades el maig de 2011 
 
L’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF- (EDL 
1986/12278), recull les causes de pèrdua de la condició de regidor i fixa entre altres 
“...4. Per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit  davant el Ple de la 
Corporació. 
 
L’Acord de la JEC de 7 de març de 2013 (EDD 2013/26772) recorda que la presa 
de raó de la renúncia d’un regidor pel Ple de la Corporació, tal i com té declarada la 
jurisprudència constitucional, es una garantia per a la verificació de l’autèntica 
voluntat de renúncia d’un regidor. 
 
Per tot això es proposa al Ple: 
 
1.-que es doni per assabentat de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gerard 
Cabezuelo i Hospital. 
 
2.- Acordi trametre còpia d’aquest acord a la Junta electoral central per tal que 
procedeixi a emetre la credencial a favor de la persona que l’ha de substituir. 
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 El Sr. Alcalde .- demana a la secretària que ho expliqui 

 La secretaria explica la tramitació que cal seguir per tal que pugui un nou 
regidor ocupar l’actual regidoria que està vacant. 

 El Sr. J.Satorra.-.- agraeix la tasca del gerard feta i la respecten 
 
 
10.-Aprovació inicial de la dissolució i liquidació de l’organisme autònom 
patronat  Fira de les Garrigues. 
 
El patronat Fira de les Garrigues, està constituït com un organisme autònom per a la 
gestió directa per part de l’ajuntament de les Borges Blanques de la realització i 
organització de qualsevol activitat destinada a la promoció econòmica, industrial i 
comercial de la comarca de les Garrigues i de la ciutat de les Borges Blanques. 
Aquesta entitat s’encarrega de la realització de la Fira de l’oli i de les garrigues que 
té lloc al mes de gener, i disposa d’un pressupost petit , enguany 145.000 €,  que es 
nodreix en gran part  de subvencions públiques que es convoquen al llarg de l’any i 
es reben gairebé sempre quan ja fa un any que la Fira ha estat celebrada. Això 
comporta haver de tenir concertada una operació de tresoreria per a poder fer front 
al pagament de les despeses, que no pot superar el 30% dels recursos ordinaris del 
patronat, i que alhora és insuficient per a poder pagar dins de termini als proveïdors, 
incomplint la llei de morositat. 
Per altra banda, l’organisme autònom disposa de personalitat jurídica pròpia i això 
comporta la confecció de pressupost propi, comptabilitat independent i tramesa de 
dades al ministeri d’hisenda i al departament de Governació, paral·lelament  amb la 
realització dels mateixos tràmits per part de l’ajuntament, havent una duplicitat de 
tasques i alhora una consolidació de pressupostos entre el patronat de la Fira i 
l’Ajuntament de les Borges Blanques. 
El Patronat no disposa de personal fixe en plantilla, sinó que aquest es contracta 
només per a preparar i executar la fira, i això comporta que hi hagi determinats 
mesos de l’any en que la tasca del patronat no té una continuïtat pel mateix 
personal. 
A més la tasca que es desenvolupa des del patronat de la Fira pot ésser 
perfectament exercida des del propi ajuntament, garantint així que una major 
continuïtat del personal que hi treballi. 
Per tot això es proposa 
PRIMER: Aprovar inicialment la dissolució i liquidació de l'Organisme Autònom 
Local, com a ens de gestió administrativa del patronat Fira de les Garrigues 
 
SEGON: Mantenir com un servei públic municipal amb l'objectiu originari de 
promoure la realització i organització de qualsevol activitat destinada a la promoció 
econòmica, industrial i comercial de la ciutat de les Borges Blanques, i gestionat 
directament per l'Ajuntament. 
TERCER: Incorporar el seu personal a la plantilla i pressupost de l'Ajuntament  
 
QUART: Incorporar, els béns, moble e immoble, que formen part de l'actiu de 
l'OO.AA al patrimoni municipal com a bens de domini públic o als béns patrimonials 
de l'Ajuntament.  
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CINQUÈ: L'acord de dissolució s'ha de sotmetre a informació pública per un termini 
mínim de trenta dies al BOP i DOGC, per a l'examen i la presentació d' al·legacions i 
suggeriments. 
 
SISÈ: El Ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s'escau, procedir a 
l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord 
d'aprovació inicial. En cas de no presentar-se al·legacions aquest acord provisional 
esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar-ne cap altre. 
 
SETÈ: L'organisme autònom s'haurà de donar de baixa del Registre d'Entitats 
Locals que porta el Departament de Governació i Relacions Institucionals, a 
l'Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
 
DEBAT.- 
 

 El Sr. Alcalde .- atorga la paraula al  Sr. J. Ribalta 

 El Sr. J. Ribalta.-explica que l'organisme autònom provoca una sèrie de 
limitacions per a poder tenir tresoreria i pagar proveïdors pel seu reduït 
pressupost.  Afegeix que la despesa es fa a gener i les subvencions surten més 
tard  això fa que s'incompleixi en el termini a pagament. 

 El Sr. Alcalde .- afegeix que el patronat depèn de les subvencions i això dificulta 
que es faci pagaments al dia com demana la llei de morositat. i per això es creu 
mes adient dissoldre'l i incorporar-lo dins de l'ajuntament 

 El Sr. J. Satorra.- respon que  entenen que forma part de dinàmica lògica de 
gestió administrativa 
 

ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
11.-Aprovació inicial de la constitució del Patronat Fira de les Garrigues com a 
organització especial sense personalitat jurídica 

Amb la finalitat de fer més àgil el funcionament i gestió del patronat de la fira de les 
Garrigues, s’ha acordat la dissolució del mateix com a organisme autònom, però 
alhora és creu convenient disposar d'una organització suficientment àgil i 
diferenciada per gestionar el servei  de promoció econòmica, industrial i comercial 
de la comarca de les Garrigues i de la ciutat de les Borges Blanques. 

La fórmula que es considera més idònia és la de l'organització especial sense 
personalitat jurídica diferenciada, per a la qual cosa s'han elaborat les corresponents 
normes reguladores adjuntes; 

Secretaria i Intervenció han informat favorablement; 

Per tal de modificar la forma de prestació d'un servei públic cal procedir a l'aprovació 
inicial i submissió a informació pública de l'acord corresponent, segons determinen 
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els articles 159 i 160 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, per remissió de l'article 188.5 del mateix 
Reglament; 

Els acords corresponents s'han d'adoptar amb el quòrum, com a mínim, de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, atès l'article 
112.3.b de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, 

L'alcalde sotasignat proposa al Ple l'adopció dels següents 
ACORDS:  
 
I. APROVAR INICIALMENT la constitució del Patronat  Fira de les Garrigues com a 
organització especial sense personalitat jurídica, per a la prestació del servei de 
promoció econòmica, industrial i comercial de la comarca de les Garrigues i de la 
ciutat de les Borges Blanques., i aprovar, així mateix, les seves normes reguladores 
i la relació de béns a adscriure-li, segons el detall dels documents adjunts. 

II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'acord anterior i els documents que 
integren l'expedient, durant un termini de trenta dies des de la darrera de les 
publicacions del corresponent Anunci que disposa l'acord següent, per al seu 
examen i presentació d'al·legacions i suggeriments. 

III. PUBLICAR l'anunci d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, i al diari la mañana de Lleida, i exposar-
lo, alhora, al tauler d'edictes de l'Ajuntament. 
 
DEBAT.-  
 

 El Sr. Alcalde .- atorga la paraula al  Sr. J.Ribalta 

 El Sr. J. Ribalta.-explica que s'ha redactat un nou reglament  i dona lectura al 
membres del consell d'administració que  seran on s’inclou als regidors de tots 
els grups  i es posa al president del consell comarcal com a patró honorífic. 

 El Sr. F. Mir,.- respon que és adequat i creu que hauria de ser patró honorífic el 
president del consell comarcal. 

 El Sr. F. Macià.-  son termes legals la seva preocupació es la continuïtat de la 
fira, córrer perill i cal preservar-la. 

 El Sr. Alcalde .-. respon que comporta despesa organitzar la fira i la subvenció 
ha baixat i cal fer major esforç d'aportació municipal, tampoc no es pot 
augmentar taxes a expositors ja que sinó potser davallarien, cal fer un esforç per 
a mantenir-lo , enguany hi haurà novetat ja que es farà dinamització comercial  

 El Sr. J. Satorra.- manifesta que es compleix la llei i es lo que pertoca presència 
dels regidors a les comissions. Creu que  aquesta figura facilitarà la gestió però 
creu que hi ha altres figures com ara el consorci que potser seria millor, però pel 
poc pressupost potser no compensa però cal deixar-ho en estudi. Demana que 
es compleixin terminis i ser sigui curós i es facin les convocatòries, seran 
gelosos dels drets i deures.  

 La Sra. Imma Purroy.- felicita la incorporació de tots els regidors al patronat. 
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 El Sr. J. Ribalta.- respon que si era per llei la inclusió dels polítics als òrgans, 
perquè no ho demanava amb anterioritat. era una voluntat política i ells ho han 
incorporat. 
 

ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
12.-Mocions 
 

• SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA 
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 
2014 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, 
amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat 
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes 
franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili 
republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió 
especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet 
que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia 
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos 
per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. 
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb 
la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques 
del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món 
la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de 
les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la 
ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que 
està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol 
exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a 
nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la 
democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que 
representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un 
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma 
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d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però 
ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i 
activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar 
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, 
el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni 
treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra 
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils 
i Polítics.  
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de 
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual 
determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i 
dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una 
consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els 
ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera 
activa, cívica i pacífica. 

ACORDS 

• Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels 
nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques amb la realització de la mateixa, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 

• Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és 
la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus representants. 

• Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació 
al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament 
de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis 
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per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al 
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions 
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la 
UE i al president de la Comissió Europea. 

 
DEBAT.- 
 

 El Sr. Alcalde .- dona lectura a la moció 

 El Sr. J.Satorra.-.- exposa que destaca que és conjunta de tots els grups i ja al 
seu moment ells varen demanar un ple extraordinari , i els hauria agradat que 
per la singularitat fós un ple amb el sol punt de l’ordre del dia, i els hagués 
agradat més fer-ho abans. Ells van prometre fidelitat al president quan van 
acceptar el càrrec del regidor i per això cal ser actius i proactius, agraeix a la 
ciutadania i especialment a l’anc el fet que hi hagi tanta gent i sigui tot tan cívic. 

 La Sra. Imma Purroy exposa que hi estan a favor ja que una de les causes de 
deixar el PSC va estar aquest fet. 

 El Sr. F. Macià.- comenta que li sap greu que la societat civil hagi estat la que ho 
ha mobilitzar, posa un zero als polítics en aquest sentit. 

 El Sr. J. Ribalta.- afegeix que la futura regidora per la CUP, malgrat no pot 
donar suport al Ple formalment, li han transmès el fet que com a partit li donen 
suport i es solidaritzen. 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria absoluta 
del nombre de membres legals. 
 
Moció presentada pel grup d’ERC Sobre l'allargament de la concessió de 
l'autopista AP-2 i AP-7 
 
En Jordi Satorra i Marín, actuant com a portaveu del Grup Municipal d’ERC a 
l’ajuntament de les Borges Blanques i d’acord amb allò que preveu l’article 116 del 
Decret 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
presenta al Ple, per a la seva aprovació, si s’escau, la següent proposta de 
resolució. 
 
Atesa la situació actual de risc constant en el tram lleidatà de la N-240, molt 
especialment en el seu pas per les Garrigues, 
 
Atès que s'ha acordat entre el Ministerio de Fomento, el Departament de Territori i 
Abertis la construcció de l'autovia A-27 -que substituiria les funcions d'aquesta N-
240 entre les Borges i Lleida i el tram entre Valls i Montblanc (túnel de Lilla)- a canvi, 
molt probablement, de l'allargament de la concessió de les autopistes AP-2 i AP7 
per un import total de 236 M€. 
 
Atès que dita concessió finalitzava el 2021; amb un cost de rescat en el tram Lleida-
Montblanc de 85 M€. 
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Atès que la zona entre Tarrés-Juneda ja concentra una altíssima densitat 
d'infraestructures viàries. 
 
 
Al Ple es proposa que prengui els següents acords: 
 
• Instar els responsables de Fomento i Territori que treballin pel rescat de 

l'autopista AP-2 en el tram Lleida-Montblanc com s'ha fet a les autopistes de 
Madrid, Marbella, etc. i com es fa en la contrucció de múltiples autovies per tot 
l'Estat. 

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

bonificació al 100% del vehicles pesats que usin aquesta via alhora que 
s'estableixin descomptes de vehicles lleugers als usuaris habituals de la zona. 

 
• Exigir un estudi econòmic independent (i que sigui públic) sobre la millor opció 

econòmica per als interessos dels ciutadans de Lleida i Tarragona (que atengui 
també criteris de mobilitat i mediambientals) ja que l'allargament de la concessió 
no deixa de ser un pagament ajornat dels ciutadans afectats i no una inversió de 
l'Estat.  

 
• Comunicar aquest acord al Departament de Territori, al Ministerio de Fomento, 

als ajuntaments de Lleida i Tarragona afectats pel tram d'autopista AP-2 (entre 
Lleida i Montblanc).  

 
DEBAT.- 

 El Sr. J.Satorra.-.-dona lectura a la moció 

 La Sra. Imma Purroy.- a favor 

 El Sr. Alcalde .-.- explica que tal i com ja es va dir a la comissió ho veuen molt 
atreví, ja que tot i haver diverses declaracions encara no hi ha acord, ja que són 
3 ens i no han arribat a cap acord i es desconeix el projecte i termes del mateix, i 
els sembla improcedent haver de fer aquesta moció ja que no se sabia si l'acord 
arribaria a bon port, de vegades algun acord es desestima per incidència local, i 
no es pot ara especular, ni interferir en converses que avui en dia encara no 
estan tancades.  Considera que s'ha omès a l'acord la seguretat viària, l'eix 
transversal amb el desdoblament a reduït els accidents i morts.  Creu que si es 
pot tirar endavant l'acabament d'aquest eix de Tarragona a Montblanc i evitar el 
coll de l’illa i si es pot incorporar aquí l'ampliació de l'actual via convertint-la en 
autovia es veu correcte. 

 El Sr. J.Satorra.- llegeix literalment el primer punt de la moció on es parla de la 
seguretat viària, afegeix que no es vol continuar pagant.  cal que sàpiguin l'opinió 
els ajuntament dels territori per saber com actuar. Considera que no és el que 
proposen el que convé als ciutadans de les Borges 

 El Sr. alcalde.- no es parla als acord de seguretat i pregunta  perquè no la 
presentaven quan manaven ells la moció. Ara es vol treure redit polític, i el que  
cal és sol.lucionar la sinistralitat. 
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 El Sr. J.L. Balcells manifesta que presenten la moció perquè entenen que ha 
d'anar per aquest camí, ells no ho veuen aixì i no es convenceran i per tant 
demana que es voti. 

 EL Sr. F. Mir.- la finalitat ha de ser una altra hi ha una plataforma creada i creu 
que cal donar suport a la plataforma per tal que l'acord se firmi el més aviat 
millor. Afegeix que per transport és millor el desdoblament que alliberament ja 
que es fa molt tomb altrament en anar als polígons industrials de Lleida 

 El Sr. J.L. Balcells.- respon que no nega que es continui treballant amb la 
plataforma serveix igual una cosa no impedeix l’altra. 

 
 
ACORD.- 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i NO s’aprova ja que obté el següent 
resultat: 
Vots a favor.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart , G. Farré Griñó I imam Purroy 
Vots en contra.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir 
Salvany, Jordi Ribalta Roig i F. Macià Fusté  
Abstenció.- cap 
 
 
13.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia. 
 
D.NÚM. 58/2014 29/07/2014 Tràmit d'audiència expedient de baixa del Padró d'Habitants 

D.NÚM. 59/2014 01/08/2014 

Resolució inici exp. i tràmit d'audiència als propietaris del Raval del 
Carme núm.  113 i 115 de l'obligació de mantenir els terrenys en 
condicions de seguretat, salubritat i ornament 

D.NÚM. 60/2014 01/08/2014 

Declaració caducitat procediment de restauració de la legalitat per 
obres ja executades sense llicència per part de General d'Olis i Derivats 
i inici de nou procediment 

D.NÚM. 61/2014 05/08/2014 
Nomenament sr. Marc Ampurdanés com a funcionari en pràctiques 
durant 3 mesos 

D.NUM. 62/2014 12/08/2014 Tràmit d'audiència expedient de baixa del Padró d'Habitants 

D.NÚM. 63/2014 20/08/2014 
Nomenament per un període de 3 mesos a Francesc Quintillà com a 
peó de la brigada 

D.NUM. 64/2014 20/08/2014 
Resolució ordre d'execució per a dur a terme treballs d'estintolament 
urgent de l'immoble de la Pl. Constitució, 11 

 
 
14.-Informes de l’equip de govern. 
 

 El Sr. Alcalde .- en nom de tots fa agraïment a la secretària ja que aquest és el 
darrer ple al servei de les Borges Blanques, acaba les seves funcions aquest 
final de mes. Agraeix la feina feta en els diferents governs en que ha treballat, 
afegint que és una persona molt eficient en un ajuntament i fa que la tasca sigui 
més agradable, respecten el canvi pel que opta i li desitja molts èxits.  
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 La Sra. P. Chimenos.- manifesta que el dissabte de festa major es va rebre per 
part de Foment de tradicions catalanes material del seu arxiu i es va rebre i es va 
fer un primer inventari i portaran més coses  que es col.locaran al local de 
visoren on es posaran gegants i capgrossos. Informa que en relació al programa 
Nereu  aquest curs es treballarà amb el consell esportiu i serà una mica novedós 
respecte el que es feia l'any passat. Informa que es durà a terme l’inici de cursos 
d’informàtica i que ja hi ha relació de persones apuntades. Afegeix que el dia 5 
octubre es celebra el certamen d’hereu i pubilla a Catalunya a Gandesa i es 
presentaran hereu  i pubilla  de les Borges. 

 EL Sr. F. Mir manifesta que el dia 28 es farà el dia de la bicicleta 

 El Sr. J Ribalta.- exposa que el dia 5 octubre tindrà lloc la 2na edició mascotes 
borges, i el dia 19 octubre festa de la birra, de la cervesa catalana.  

 El Sr. F. Macià.- informa de l’acte del tricentenari que es farà el dia 27 de 
setembre amb un concert a la plaça . 

 
15.-Precs i preguntes 
 

 El Sr. J.Satorra.- manifesta que el seu grup se suma a les congratulacions vers 
la secretària, i afegeix que hi ha hagut millora en procediments i formes  i 
humanament ha permés que moltes coses arribin a bon port. Es lamenta la seva 
marxa ja que s'hi perd al municipi. En relació als decrets d’alcaldia pregunta 
sobre la resolució del Masgoret i pregunta sobre com està el tema ja que hi ha 
situació de risc elevada. 

 EL Sr. F. Mir respon que hi ha projecte redactat i que ara es donarà a 
empresaris per tal que ho comptin i va endavant. 

 La Sra. Imma Purroy.- agraeix a la secretària la feina feta al municipi i li desitja 
molta sort. 

 I sense cap altre afer a tractar, l’alcalde agraeix l’assistència del públic a la sessió, i 
aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.  

 

Vist-i-plau 

L’alcalde                                                                                                                                                                              

La secretària 

 

Enric Mir i Pifarré                                                                   Cèlia Argilés Andrés 
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DILIGÈNCIA per fer constar que: 
 

1. Aquesta acta ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques en sessió de data 27 de novembre de 2014 

2.  S’estén en tretze folis, del núm. 169879 E al 169891 E i en paper segellat 
per la Generalitat. 

 
 
Les Borges Blanques, 14 de gener de 2015   
 
 
 
La secretària  
 
 
 
 
 
 
Carme Vallés i Fort 
 
 
 
 
 


