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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 d’octubre de 2014 
Horari: de les 9 del vespre a 2/4 de 10  (21 a 21.30) 
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).  

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

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

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

• Laia Safont i Aliaga Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

 
S’han excusat: 
 

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

• Imma Purroy i Aritzeta  Regidora no adscrita  

 
 
Secretària accidental: 
Tere Garanto i Solsona 
 
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 
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1.- Presa de possessió de la regidora Laia Safont Aliaga 

2.- Proposta aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 

2015 i següents 

3.- Proposta acord per a la modificació del complement específic del lloc de 

treball de secretaria 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA LAIA SAFONT ALIAGA 
 
En data 16 de setembre de 2014 el sr. Gerard Cabezuelo va presentar la seva 
renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de les Borges Blanques, càrrec 
que ostentava des de les darreres eleccions municipals celebrades el maig de 
2011 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en data 25 de setembre de 
2014 va prendre raó de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gerard 
Cabezuelo i Hospital. 
 
Es va trametre còpia d’aquest acord a la Junta electoral central per tal que 
procedís a emetre la credencial a favor de la persona que l’havia de substituir. 
 
En data 20 d’octubre de 2014 s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial a nom de Laia Safont Aliaga com a regidora de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques per estar inclosa en la llista de candidats presentada per 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR a les eleccions locals de 22 de maig de 
2011, en substitució per renúncia de Gerard Lluís Cabezuelo Hospital 
 
Atès que la senyora Laia Safont a presentat la declaració jurada d’activitats i 
causes de possible incompatibilitat, així com la declaració de bens patrimonials 
 
El sr. Alcalde demana a la regidora Laia Safont que s’identifiqui i que tot seguit 
faci el jurament o promesa per a prendre possessió del càrrec com a membre 
de la corporació 
 
La senyora Laia Safont s’identifica i realitza el jurament amb les següents 
paraules: 
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“prometo, per imperatiu legal, complir les obligacions del càrrec de regidora, 
per poder servir al poble que ens ha escollit i a la nació catalana, únics 
dipositaris de sobirania, però sense renunciar mai ni als principis republicans, 
ni a l’exercici del legítim i democràtic dret a l’autodeterminació per part del 
nostre país, ni a la reunificació de la nació catalana.” 
 
El sr. Alcalde fa constar que després de la presa de possessió aquesta 
s’incorpora al Ple com a regidora podent votar com a tal en els següents punts. 
 
 
 
 
2.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS 2015 I SEGÜENTS.  

Aquest Ajuntament pretén modificar determinats articles de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos, taxes i preus públics, d’acord amb l’establert a l’article 
15 i següents 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. 

Tenint en compte els informes emesos pel Servei Econòmics de la corporació 
municipal, s’ha elaborat un estudi econòmic i un projecte d’Ordenança fiscal 
sobre els quals s’adeqüen a la legislació vigent, és a dir, la que es desprèn de les 
disposicions següents: 

- Articles 105 a 107 de la LBRL. 

- Articles 2.1b, 6, 11, 15 a 27 i 57 de la RDL 2/2004. 

- Articles 297, 298.1.2.3, 299.1, 300 i 301.2 del ROAS. 

De conformitat al RDL/2/2004, Article 24. La Quota tributària, apartat 2. En 
general, i d’acord amb el que preveu el paràgraf següent, l’import  de les taxes 
per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat  no podrà excedir, en 
el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en 
el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. 

Per a la determinació de dit import, es prendran en consideració els costos 
directes i indirecte, fins i tot els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat 
i, si escau, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament 
raonable del servei o activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la 
taxa, tot això  amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci. El 
manteniment i desenvolupament  raonable del servei o activitat de què es tracti, 
es calcularà d’acord amb el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan competent. 

 

Per tot això, 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
següents: 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAEMENT D’AIGUA 
 

Article 6.- Quota Tributaria  
 

Actualment diu: 

Tarifa primera- Subministrament aigua 

Habitatges i altres locals per cada m3 consumit: 

Epígraf primer. Consum d’aigua: 

Fins a 50 metres cúbics trimestre, €/m3  0,6510 €/m3 

Excés €/m3      0,8715 €/m3 

Abonats aigua no tractada     0,4935 €/m3 

Epígraf segon. Quota servei: 

Quota fixa trimestral, euros    8,82 €  

 

Es proposa: 

Es modifica l’article 6, Tarifa primera- Subministrament aigua, Epígraf primer- 
Consum d’aigua i Epígraf segon- Quota de servei ,  que queda redactat de la 
següent manera: 
 

Epígraf primer. Consum d’aigua: 

Fins a 15 m3/abonat/trimestre  0,6380 €/m3 

De 15 a 30 m3/abonat/trimestre  0,6510 €/m3 

De 30 a 50 m3/abonat/trimestre 0,6795 €/m3 

Excés de 50 m3/abonat/trimestre  0,9380 €/m3 

 

Abonats aigua no tractada   0,5083 €/m3 
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Epígraf segon. Quota servei: 

Quota fixa trimestral, euros  9,95 € 

 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES 

   

Article 6.- Quota tributària   
 

Actualment diu: 

• A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa irreduïble anual següent: 

           
          Euros 
- Habitatges          106,00 € 
- Hotels, fondes, cafès i bars                258,00 € 
- Establiment comercials i industrial                142,00 € 
- Centres oficials i oficines      106,00 € 

 
 

Es proposa: 

Es modifica l’article 6.2, que queda redactat de la següent manera: 
 

• A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa irreduïble anual següent: 

           
          Euros 
- Habitatges          106,00 € 
- Hotels, fondes, Residències, cafès i bars              258,00 € 
- Establiment comercials i industrial                142,00 € 
- Centres educatius, oficines, consultoris mèdics i altres 
serveis sociosanitaris, activitats culturals, socials o religioses 
sense ànim de lucre no incloses en els apartats anteriors 106,00 € 

 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC 
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ANNEX I.  TARIFES 
 

Actualment diu: 

Tarifa cinquena.- Ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Per cada taula amb 4 cadires per trimestres natural......   12€/ trimestre 

 

Es proposa: 

Tarifa cinquena.- Ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Per cada taula amb 4 cadires, bimensual natural......    8 €/ bimensual 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província  
 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un 

interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text 

refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, 

podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i 

es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les 

modificacions efectuades. 

 

DEBAT.- 

• El Sr. Alcalde .- exposa que no han hagut pràcticament variacions, pel que 

fa a la taxa de subministrament d’aigua, l’Alcaldia ha considerat que les 

tarifes progressives poden ser un instrument per oferir en un moment de 

dificultats econòmiques per regular les necessitats reals en quant a serveis 

bàsics, on els preus reflecteixin tots els costos, sota la referència del 

número de consumidors per immoble 

En l’aplicació de la tarifa proposada de l’aigua als usos domèstics es 

consideren quatre trams de consum diferents, tenint en compte un consum 
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necessari de 5 m3 per abonat i mes. El tipus de gravamen que s’aplica 

depèn del volum d’aigua consumida, fet que té com a finalitat no gravar els 

consums bàsics, reduint la tarifa mínima, passant de 0,6510 €/m3 a 0,6380 

€/m3. També es vol fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció 

dels consums sumptuaris i més elevats.  

Pel que fa a la taxa per recollida d’escombraries comenta que s’ha fet una 

variació conceptual fent una millor especificació, sense modificar les tarifes 

establertes anteriorment en les ordenances fiscals del 2014 

Pel que fa a la taxa per ocupació de vies i terrenys d’ús públic, explica que 

no es modifiquen les tarifes establertes en les ordenances fiscals de 2014. 

Així, però, es fracciona de forma bimensual la tarifa, donant facilitat a 

l’usuari per tal de no haver de contractar amb excés de mesos l’esmentada 

ocupació. 

 El Sr. Francesc Mir.- comenta que atesa l’època de problemàtica 

econòmica que estem vivint s’ha considerat adient congelar, un any més, 

les taxes municipals. Aquest ja serà el segon any de manteniment de taxes  

 El Sr. Francesc Macià.- exposa que s'ha fet un gran esforç des de l’equip 

de govern per tal de congelar les taxes. Explica que l’empresa SOREA, 

concessionària de l’aigua, volia assegurar una taxa fixa, però desprès de 

moltes negociacions l’Ajuntament ha aconseguit que es rebaixés aquesta 

quota fixa 

 El Sr. Jordi Satorra .-  En primer lloc dona la benvinguda a la regidora Laia 

Safont. En segon lloc vol fer una reflexió general, ja que els regidors estan 

plantejant que han fet un gran esforç per no incrementar taxes, però cal 

tenir en compte que l’increment no podria superar l’IPC, que en aquest cas 

és del 0’1%, tot i així, ben vingut sigui un increment 0. Pel que fa al tema de 

l’aigua demana si els compromisos establerts amb l’empresa s’han 

comprovat i s’han complert, també demana, com en reiterades ocasions, 

que se’ls deixi veure les actes de les reunions fetes per poder comprovar 

que es segueix un control. Cal dir que tot i que algun tram d’aigua baixa 

l’import i algun altre queda igual, la quota fixa s’incrementa un 12%. A més 

no se sap si aquesta distribució per trams beneficia o no als ciutadans, ja 

que l’últim tram contempla un increment del 5%. Caldria fer un estudi de 

quin percentatge de ciutadans entra en cada tram. Pregunta què passa amb 

les famílies nombroses ja que aquestes tenen un consum més elevat 

d’aigua i per tant és il·lògic penalitzar-les amb un 5% d’increment.. Per tots 

aquests fets anuncien que el seu vot serà l’abstenció 
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 La Sra. Laia Safont .- Exposa que per manca d’informació s’abstindrà a la 

votació 

 El Sr. Francesc Macià.- Respon que a ell sempre li han donat tota la 

informació que ha demanat. Han hagut de lluitar molt amb l’empresa 

SOREA, ja que volien dur a terme el canvi de comptadors, la qual cosa 

suposaria un cost d’uns 60 € per família i després d’una llarga negociació 

han aconseguit que no es faci. Així també volien repercutir als usuaris la 

pèrdua general d’aigua a la xarxa, la qual cosa han aconseguit que no es 

faci 

 El Sr. Francesc Mir .- Comenta que l’IPC s’ha incrementat un 0,1% i que 
per tant segons el sr. Jordi Satorra no s’hauria d’incrementar els impostos 
més d’aquest percentatge, però recorda que quan ell era regidor no feien ni 
tan sols estudis al respecte. L’equip de govern ha fet un estudi i per això 
abaixa la taxa del primer tram i manté igual el 2n tram. Segons l’estudi la 
majoria de les famílies d’entre 4 i 5 membres no passaran d'aquest tram. 
Pel que fa a l’últim tram aquest comprendrà els ciutadans que tenen jardins 
o piscina, i que per tant seran els que pagaran més.  

 El Sr. Jordi Satorra.- fa constar que fins i tot els dos primers trams tenen 
l’increment de la quota fixa. Així mateix, fa constar que tot i que es diu que 
no s’incrementen taxes i impostos l’IBI puna un 10% anual ja que l’any 2004 
es va fer una valoració cadastral per sobre del previst 

 El Sr. Alcalde.- Com a regidor d’hisenda respon que ha estat al davant de 
les negociacions amb SOREA i pot dir que s’ha fet un gran esforç perquè 
durant dos anys seguits s’han congelat els impostos i taxes. Pel que fa a 
l’IBI de l’any 2014 pot assegurar que aquest impost s'ha rebaixat a moltes 
famílies. S’ha fet un estudi i s’ha pogut comprovar que en unes 200 unitats 
familiars s’ha rebaixat un 1%. S’ha demanat una rebaixa d'un 20% dels 
valors cadastrals. En canvi ERC quan era al govern, va incrementar en un  
80% l’impost, en canvi l’equip de govern actual, en 4 anys, l’ ha increment 
en menys d’un  10% . 
Així mateix, pel que fa a l’aigua ERC va incrementar la taxa un 29,6% per 
contra l’equip de govern actual no. Tot i que la quota fixa s'ha pujat cal fer 
esment que les Borges és el municipi, capital de comarca, que te les quotes 
més baixes.  

 
 
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. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, i Jordi Ribalta Roig. 
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Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart, i Laia Safont Aliaga. 
 
 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA 
 
La plantilla de personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques comprèn, entre 
altres, el lloc de treball de Secretaria d’existència obligatòria en virtut de l’article 
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
que actualment es troba vacant. 

 
Està previst que a partir del mes de novembre aquest lloc de treball passi a ser 
ocupat per una persona funcionària amb habilitació de caràcter nacional 
pertanyent a la Subescala de Secretaria, categoria d’entrada, que és la que 
correspon a aquesta Corporació, mitjançant comissió de serveis autoritzada per 
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

L’article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic 
preveu que la quantia i estructura de les retribucions complementàries dels 
funcionaris s’establirà per les corresponents lleis de cada Administració 
Pública, atenent, entre d’altres, als següents factors: especial dificultat tècnica, 
responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per al desenvolupament del 
lloc de treball o les condicions en què es desenvolupa el treball. 

L’article 103 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, preveu el complement específic com a 
retribució complementària, destinat a retribuir les condicions particulars 
d'alguns llocs de treball en atenció, entre altres, a l'especial dificultat tècnica, al 
grau de dedicació, a la responsabilitat. 

 
L’article 1 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel què es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional preveu que són funcions publiques necessàries en totes les 
corporacions locals, les de Secretaria, comprensiva de la fe pública i 
l’assessorament legal preceptiu i afegeix que qui ostenti la responsabilitat 
administrativa d’aquestes funcions tindrà atribuïda la direcció dels serveis 
encarregats de la seva realització.  
 
Tenint en compte que les funcions legalment reservades al titular del lloc de 
treball de Secretaria comporten una especial dificultat tècnica així com un 
elevat grau de responsabilitat i dedicació, es considera adient modificar i 
actualitzar la quantia del complement específic fins ara previst per aquest lloc 
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de treball per tal de reflectir aquests factors propis del complement específic en 
la retribució assignada a aquest lloc de treball de Secretaria, atenent a les 
seves condicions d’exercici. 
 
L’article 20 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’exercici 2014 preveu la possibilitat d’adequacions retributives 
que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut 
dels llocs de treball. 
 
L’article 22.2 i) de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la fixació 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del complement específic del lloc de treball de 
Secretaria quedant fixat en 31.150 euros anuals amb efectes des del dia 1 de 
novembre de 2014. 
 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
 
DEBAT.-  
 

 El Sr. Francesc Mir.- Informa que la nova secretària s’incorporarà el proper 
3 de novembre i fa constar que els funcionaris tenen una categoria i un 
nivell propis i consolidats  i que per tant ocuparà la plaça amb aquests. 

• El Sr. J. Satorra .- Fa constar que pel que fa al complement específic ja 

queda clar que serà de 31.150 euros anuals, però pel que fa al nivell de 

destí aquest pot oscil.lar entre el 26 i el 30. En la plantilla de personal hi 

consta una plaça de nivell 26 i en canvi, segons comenta l’alcalde, la 

senyora secretària té un nivell consolidat de 30. Considera que no és el 

mateix un municipi de 5001 habitants que un de de 49000. El grup d’ERC 

s’abstindrà en la votació ja que creuen que la definició de la plantilla l'ha de 

fer el Ple més enllà de si un funcionari bé o no amb un nivell donat 

anteriorment 

• La Sra. Laia Safont.- exposa que per manca d’informació s’abstindrà a la 

votació 

• El Sr. Alcalde.- comenta que la nova secretària és una persona amb un 

elevat nivell de solvència i capacitat i per tant li conservaran el nivell que ja 

te adquirit 
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ACORD.- 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Francesc 
Macià Fusté, Núria Palau Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste 
Marsal, Francesc Mir Salvany, i Jordi Ribalta Roig. 
Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart, i Laia Safont Aliaga. 
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió de la qual com a 
secretària estenc la present acta. 
 
L’alcalde                                                                         La  secretària acctal. 
 
 
 
 
Enric Mir i Pifarré                                                          Tere Garanto i Solsona 
 

 

 

 

 

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 sis folis, del núm. 169892 E al 169897 E i en paper segellat 
per la Generalitat. 

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