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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de novembre de 2014 
Horari: de les 21:00 a les 21:55 hores 
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). 

Gemma Farré Griñó 
 

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’ha excusat: 

Imma Purroy i Aritzeta  Regidora no adscrita  

 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Carme Vallés i Fort, nova secretària 
de la Corporació a qui desitja molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa. 
 
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 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, s’inicia la sessió amb el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovació de l’acta  de la sessió anterior 
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2.- Proposta d’acord d’aprovació del Text refós del pla especial urbanístic 
d’ordenació de les finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 per la 
regularització i ampliació de “La Serreta Tennis Club” de les Borges Blanques 
3.- Aprovació de la modificació de crèdit per mitjà de transferència de crèdit 
4.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 3r trimestre de 2014  
5.- Aprovació moció sobre la llicència esportiva espanyola única 
6.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia 
7.- Informe de l’equip de govern. 
8.- Precs i preguntes 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde 
sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no 
inclòs a l’ordre del dia: 
 
MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL POBLE DE LES BORGES BLANQUES PEL 9N I 
D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES 
 
La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels assistents, majoria 
suficient d’acord amb l’article 47.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, pel que s’inclou com a punt sisè abans dels punts 
relatius a els informes i precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen alguna cosa a objectar a 
les actes de la sessió extraordinària de 19 de setembre, de la sessió ordinària 
de 25 de setembre i de la sessió extraordinària  29 d’octubre de 2014  
S’aprova amb els vots a favor de tots els regidors presents. 
 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL 
POLÍGON 7, PARCEL·LES 26 I 29 PER LA REGULARITZACIÓ I AMPLIACIÓ 
DE “LA SERRETA TENNIS CLUB” DE LES BORGES BLANQUES 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica, 
celebrada el 20 de novembre de 2014: 
 
“Identificació de l'expedient.-  
Expedient relatiu a l’aprovació del pla especial urbanístic d’ordenació de les 
finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 per la regularització i ampliació 
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de “la Serreta Tennis Club” del terme municipal de les Borges Blanques 
promogut pel l’entitat la Serreta Tennis Club, amb CIF núm. G-25033358. 
 
Antecedents.- 
I. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 8 de gener 
de 2014, va aprovar inicialment el pla especial urbanístic d’ordenació de les 
finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 per la regularització i ampliació 
de “La Serreta Tennis Club” del terme municipal de les Borges Blanques 
promogut per l’entitat “la Serreta Tennis Club”, i redactat per l’arquitecte Roc 
Martí Ribes, el qual incorpora l’abast de llurs determinacions i la determinació 
de l’àmbit de suspensió de llicències, què coincideix amb l’àmbit total del 
sector. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 31 d’octubre de 
2013 es va afegir d’ofici la següent esmena: 
 
“S’afegirà al punt 5 de la normativa el text següent: “que serà tramitada davant 
l’Agència Catalana de l’Aigua com ampliació de l’autorització AA 2012001608””. 
 
II. Es va sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes, 
mitjançant els corresponents edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida núm. 10 de data 16 de gener de 2014, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el diari la Mañana de data 15 de gener de 2014 i via telemàtica 
a la pàgina web d’aquest Ajuntament, a l’efecte d’examen i presentació 
d’al·legacions per part dels interessats. Durant aquest termini d’exposició 
pública no es van presentat al·legacions. 
 
III. Quant als informes sol·licitats als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, es van rebre els següents: 
 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura, de 
data 25.2.2014. Favorable. 
- Departament de Cultura, de data 24.1.2014. Favorable, no afecta elements 
inventariats. 
- Institut Geològic de Catalunya, de data 29.1.2014. Favorable, no afecta cap 
jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. 
- Ministerio de Fomento, Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya, 
Unitat de carreteres de Lleida, de data 18.2.2014. Favorable amb una 
consideració en relació a la necessària autorització per obres en la zona 
d’afecció. 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida. Informe de data 
26.02.2014 favorable als efectes de l’art. 48 de la Llei d’urbanisme. Resolució, 
de data 17.3.2014, declarant la no subjecció a avaluació ambiental. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, Responsable d’aplicació de polítiques de paisatge, de 
data 25.4.2014. 
Favorable amb recomanacions relatives a la integració de les pistes de pàdel, 
tractament de les parets del frontó, integració dels edificis de serveis, 
vegetació, tanques i minimització de les pavimentacions. 
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- Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació de Lleida, de data 16.4.2014. 
Favorable en relació als riscos per inundabilitat. Desfavorable en relació a 
l’abastament i sanejament: Cal justificar la demanda d’aigua i la disponibilitat de 
recursos hídrics (certificat ens subministrador) per aquesta demanda, la 
previsió d’aigües residuals i la justificació de la suficiència de la fossa, indicar 
en plànols la xarxa separativa i incorporar condicions sectorials sobre 
l’abastament i sanejament i establir la internalització de costos en l’articulat 
normatiu. L’informe assenyala aspectes d’autorització sectorials.  
Consta a l’expedient un Informe favorable del Departament d’Autoritzacions 
d’Abocaments 
de l’ACA, de data 26.8.2013, anterior a l’aprovació inicial, amb condicions 
tècniques i de gestió. 
- Sol·licitat informe a l’ATM en data 25.6.2014 des del Servei Territorial 
d’Urbanisme.  
 
IV. El tècnic municipal en data 8 d’abril de 2014 va emetre informe favorable a 
l’aprovació provisional del document amb les següents esmenes d’ofici:  
 

- La proposada en l’informe previ a l’aprovació inicial: S’afegirà al punt 5 
de la normativa el text següent: “que serà tramitada davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua com ampliació de l’autorització AA 2012001608” 

 
- La derivada de l’informe del Ministerio de Fomento: S’afegirà un punt a 

la normativa que determini que totes les actuacions previstes en la part 
dels terrenys que es troben dins de la zona d’afecció de la carretera N-
240 (actuacions en les zones “5” i “6”) requeriran l’informe previ del 
Ministerio de Fomento. 

 
V. El Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 29 de maig de 2014 va 
aprovar provisionalment aquest Pla Especial urbanístic i va trametre l’expedient 
a la a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació 
definitiva.   
 
VI. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en sessió de 23 de juliol de 
2014, va resoldre suspendre l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial 
urbanístic d'ordenació fins que, mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporessin les 
prescripcions següents: 
 
- Cal aportar justificació del compliment dels paràmetres de separació de totes 
les edificacions, construccions i instal·lacions en compliment de la Disposició 
transitòria segona del Pla especial de millora del medi rural establint, si s’escau, 
mecanismes d’enderroc previ de les parts afectades per aplicació de dits 
paràmetres.  
- Cal aportar justificació conforme el dimensionat del sostre de les instal·lacions 
és el mínim imprescindible per a l’ús esportiu a l’aire lliure. - En l’article 2.4a i 
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2.4b de les ordenances del pla cal afegir que els usos permesos són els 
vinculats als usos principals esportius a l’aire lliure. 
- En l’article Article 3.2 de les ordenances del pla s’han de regular les 
separacions de les edificacions a 10m de llindars i les de pàdel i frontó en 
funció de la seva projecció de 45 als llindars elevats 30cm. 
- En l’article 4 de les ordenances del pla s’ha de substituir el redactat: ”els 
tancaments actuals es mantindran...”, pel següent: ”els tancaments actuals 
legalment implantats es mantindran...”. 
- S’ha d’incorporar en l’articulat normatiu un punt que reculli com a condicions 
d’execució les recomanacions de l’informe de Paisatge. 
- Cal aportar les justificacions indicades en l’informe de l’ACA relatives als 
plànols de serveis, la suficiència del sanejament i la disponibilitat de 
l’abastament. 
- Cal aportar informe de l’òrgan competent en mobilitat (ATM), i incorporar les 
seves prescripcions, si s’escau. 
 
VII. En data 17 d’octubre de 2014 l’arquitecte redactor del Pla Especial, el 
senyor Roc Martí Ribes, dóna entrada al Registre municipal el document tècnic, 
Text Refós, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de data 28 de juliol de 2014 (RE núm. 2475/18) per 
duplicat exemplar, en format paper i en suport informàtic, en compliment de 
l’article 18 del Decret, 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans 
de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
VIII. L’arquitecte municipal, el senyor Lluís Guasch Fort, en data 21 d’octubre 
de 2014 ha emès informe favorable a l’aprovació d’aquest Text refós. 
 
IX. La secretaria municipal, en data 10 de novembre de 2014, ha emès informe 
favorable a l’aprovació d’aquest Text refós. 
  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament, en exercici de les facultats 
conferides per l’article 52. 1 c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Donar conformitat al Text Refós del Pla Especial urbanístic 
d'ordenació de les finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 (partida la 
Serreta), per la regularització i ampliació de "La Serreta Tennis Club", promogut 
per l’empresa La Serreta Tennis Club, que incorpora les prescripcions de la 
resolució Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida de 23 de juliol de 2014. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
per a la seva aprovació definitiva.” 
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DEBAT: 
 
El Sr. Francesc Mir pren la paraula per explicar a la resta de regidors el 
contingut de l'acord fent una exposició de tots els passos que s’ha seguit en 
aquest expedient, iniciat el 4 d’octubre de 2013 i en el que s’han hagut de 
sol·licitar molts informes preceptius d’administracions sectorials que en 
ocasions no han arribat en el termini. Posa de manifest que la tardança en la 
seva tramitació respon a motius burocràtics no imputables a l'ajuntament ni als 
tècnics municipals i que està previst que la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida l’aprovi al mes de gener. 
 
El Sr. Alcalde matisa, perquè el públic ho entengui, que els aclariments que 
acaba d’efectuar el Sr. Mir responen a unes declaracions intempestives d'un 
interessat.  
 
El Sr. Balsells demana per què va ser desfavorable l’informe de l'ACA i el Sr. 
Francesc Mir respon que pel tema de la inundabilitat. El Sr. Alcalde afegeix que 
s’ha hagut de justificar que no hi havia problema de possible inundabilitat 
 
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 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany i Jordi Ribalta Roig. 
Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín, Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart, Gemma Farré i Griñó i Laia Safont Aliaga. 
 
 

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MITJÀ DE 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica, 
celebrada el 20 de novembre de 2014: 
 
“ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2014 s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació de crèdits  mitjançant transferències de 
crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses, en referència a la subvenció de la Diputació 
de Lleida; en la qual el seu objecte és l’adequació de la Sala del Centre Cívic.  
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3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

14/0/155/22799 Manteniment vies 
Públiques 

70.000,00 17.496,91           52.503,09 

14/0/920/21200 Manteniment edificis 
Adminsitració 

7.000,00 4.819,61 2.180,39 
 

14/0/924/22699 Participació 
ciudadana 

18.000,00 2.394,58 15.605,42 
 

 
Total baixes de crèdits: 24.711,10.-€ 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta d’alta Consignació 
definitiva 

14/0/933/62300 Gestió de 
Patrimoni 

0,00 24.711,10 24.711,10 

Total altes de crèdits: 24.711,10.-€ 
 
4. Per part de la intervenció i la secretaria municipals s’ha emès informe 
favorable. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten 
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de 
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, resultat de 
transferències anteriors. 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les 
partides que es proposa minorar. 
4. Es compleix l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial 
decret 500/1990. 
 
Per tant es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferència 
de crèdit, en els termes exposats en els antecedents d’aquest acord. 
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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 i es 
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat. 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. Francesc Mir explica que es tracta d’una subvenció de la Diputació, per 
una despesa imputada inicialment al capítol 2 del pressupost municipal quan en 
realitat s'havia d'imputar al capítol 6. 
 
La Sra. Pilar Chimenos pren la paraula per explicar la necessitat de les obres al 
Centre Cívic, es tracta d’una adequació. 
 
El Sr. Jordi Satorra anuncia l’abstenció del Grup Municipal d’ERC en aquest 
punt perquè s'han tret diners de partides de manteniment de vies públiques 
quan hi ha partides i actuacions encara necessàries i per fer; aquesta 
modificació suposa una reducció del 25 %. 
La Sra. Laia Safont manifesta que no s'oposen a aquesta proposta però com 
no han participat en la tramitació del pressupost s'abstindran en aquesta 
votació 
 
El Sr. Alcalde explica que són partides sobrants no afectades a nivell 
pressupostari i que no s'utilitzaven, no és exactament una reducció del 25%. 
 
El Sr. Jordi Satorra respon que es donen de baixa aquestes partides quan hi ha 
guals de minusvàlids pendents d’arranjar. 
 
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, Gemma Farré i Griñó i Laia Safont Aliaga. 
 

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
3R TRIMESTRE DE 2014  
 
Es dóna compte al Ple del següent informe, del que es va donar per 
assabentada la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica, celebrada el 20 de novembre de 2014: 
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“INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE PAGAMENT 
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
1.2.- Període de Referència: 3r TRIMESTRE 2014 
1.3.- Data de referència: 30/09/2014  
 
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 
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 
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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.  
 
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 i 
del Patronat Fira de les Garrigues, resultat de les obligacions reconegudes 
aprovades pendents de pagament a 30 de setembre de 2014 respecte de les 
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quals no s’estan complint els terminis de pagament que imposa la Llei 15/2010 
són: 
 
1.- AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES: 
  

 3r trimestre 2014 

Núm. factures 262 

Import 127.614,52  

 
 
2.- ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE LA FIRA DE LES GARRIGUES: 
   

 3r trimestre 2014 

Núm. Factures 8 

Import 32.589,77 

 
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, es dóna 
trasllat del present informe a la Presidència, a la Secretaria de l’Ajuntament per 
a la seva presentació i debat en el Ple, per a la seva remissió a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’economia i Hisenda, a la 
Direcció General de la Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té 
atribuïda la tutela financera de les corporacions locals de Catalunya.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
5.- APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA 
ÚNICA 
 
El Sr. Jordi Satorra, portaveu del Grup municipal ERC-AM sotmet al Ple la 
següent proposta de moció, amb el dictamen favorable emès per la Comissió 
Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica, celebrada el 20 de 
novembre de 2014: 
 
“En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 

Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual 

es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 

d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única. 

Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la 

llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, 

modificat pel Decret 55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya. 
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Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va 

proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs 

d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència 

exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 

Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern 

que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la Llei 15/2014, així 

com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria 

d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única 

comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada 

comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions 

autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles. 

El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les 

federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques 

que hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta 

llicència única suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les 

federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels 

seus propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i 

clubs d’altres autonomies. 

La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 

reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de 

juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una 

resposta eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà 

l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les 

espanyoles. 

Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat 

espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés 

Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a 

condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats 

de l’esport català. 

Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català 

estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés 

recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la 

màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i 

competitiu. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’adopció 

dels següents acords: 

PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per 

l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i 

federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i 

disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.   
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SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat 

a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector 

Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar, 

pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 

TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima unitat 

d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat 

d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència 

esportiva espanyola única. 

QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 

de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals.” 

DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir manifesta el seu acord amb el contingut de la moció perquè 
aquest sistema de llicència esportiva única comporta que es centralitzi tota la 
documentació des de Madrid i un major control de les federacions amb els 
inconvenients que això pot comportar a efectes pràctics. 
 
La Sra. Laia Safont manifesta d’entrada el seu suport a la moció, tot i que la 
discussió sobre la seva constitucionalitat és irrellevant entenent que l’actual 
Constitució no els representa. Aprofita l’avinentesa per fer una crítica a la gestió 
que es duu a terme per part de les federacions, sense voler posar-les totes en 
el mateix sac, ja que lluny de servir a l’esport de base i invertir els diners en 
fitxes, transport, arbitres i servei mèdic, moltes vegades serveixen per pagar 
hotels, sopars, festes i viatges. I com exemple, diu que a 4a regional serien 
suficients 1.500 euros però en realitat se’n paguen 5.000 per poder jugar.  
El Sr. Francesc Mir aclareix a la Sra. Safont que la gestió de l'esport escolar no 
correspon a les federacions, que no tenen competència sobre la matèria. 
 
El Sr. Alcalde intervé per de manifest el malestar davant una federació única 
que sembla que es vulguin carregar el teixit del voluntariat i la tasca social que 
representa. 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i és aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
6.- PUNT D’URGÈNCIA: MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL POBLE DE LES 

BORGES BLANQUES PEL 9N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES 

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES 

El Sr. Alcalde dóna lectura de la moció consensuada per tots els grups 

municipals, la inclusió de la qual ha estat aprovada per unanimitat dels 

assistents al començament de la sessió: 
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“Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les 

catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 

polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan 

acabi aquest procés participatiu protagonitzat per l’esperança, el civisme i la 

democràcia, prop de 2 milions i mig de persones hauran acudit a les urnes. 

Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la 

llibertat d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la 

por, la persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials que ha arribat fins 

a la presentació per part de la Fiscalia General de l’Estat d’una querella contra el 

president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la 

consellera d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència 

greu, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.  

A propòsit d’aquesta exposició, l’Equip de Govern proposa al Ple l’adopció dels 

següents 

ACORDS 

1. Felicitar al municipi i a la ciutadania de les Borges Blanques per la jornada cívica 

i democràtica del 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones 

que ho van fer possible i la valentia de les que hi van participar, en una clara 

esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol. 

2. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com 

a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com 

ho vam ser el dia 9 de novembre. 

3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos 

de Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot 

condemnant l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva 

negació persistent del dret a decidir dels catalans i les catalanes. 

4. Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat 

contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la 

consellera d’Ensenyament Irene Rigau i assumir de forma solemne i col·lectiva 

totes les conseqüències que se’n deriven com a responsables del procés 

participatiu del 9N. 

5. Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar, vam 

votar i vam ajudar activament en la celebració de la jornada del 9n, i per tant 

assumim totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors 

de les accions que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del 

Govern derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
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6. Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i fer-la pública a través dels 

mitjans públics municipals. 

DEBAT: 
El Sr. Jordi Satorra intervé per posar de manifest que l’autoinculpació té un 
valor simbòlic i alhora important i que va més enllà de les accions que es 
duguin a terme des del punt de vista polític. Aquesta moció s'aprova en 
compliment a la promesa de lleialtat feta al President del govern, amb una bona 
actitud i amb tota la fermesa. 
 
 
ACORD: El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i és aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
 
 
7.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple de la següent relació de Decrets dictats per l’Alcaldia 
des del número 65/2014 fins el número 96/2014: 
 
D. núm. 65/14 Decret sobre nomenament de personal laboral temporal per cobrir 

necessitats urgents per  a la llar d’infants municipal 

D. núm. 66/14 Decret sobre nomenament de personal laboral festa major 

D, núm. 67/14 Decret ratificació acord provisional del pla especial urbanístic per 
ampliar el dipòsit de residus sòlids urbans 

D. núm. 68/14 Decret sobre modificació i ampliació de la jornada laboral  tècnic 
de la borrassa 

D. núm. 69/14 Decret d’acord de fixació de la periodicitat de les sessions 
ordinàries del ple de l’Ajuntament 

D. núm. 70/14 Decret sobre nomenament de personal laboral temporal per 
urgència per als serveis públics essencials 

D. núm. 71/14 Decret alcaldia nomenament de secretària accidental 

D. núm. 72/14 Resolució per executar les obres i exigir la liquidació provisional 
de l’immoble de la pl. Constitució, 11 

D. núm. 73/14 Decret sobre nomenament d’interventor accidental 

D. núm. 74/14 Decret d’alcaldia d’atorgament de poder per a plets 

D. núm. 75/14 Decret sobre la baixa del padró d’ habitants 

D. núm. 76/14 Incoació expedient per baixa d’ofici al padró d’habitants per 
inclusió indeguda 

D, núm. 77/14 Decret sobre nomenament de personal laboral centre obert 

D. núm. 78/14 Decret sobre nomenament de personal laboral per substitució de 
personal de baixa per IT 

D. núm. 79/14 Decret sobre nomenament de personal laboral per substitució de 
personal amb llicència per malaltia greu d’un familiar 

D. núm. 80/14 Decret d’alcaldia per a la sol·licitud d’autorització de comissió de 
serveis 

D. núm. 81/14 Decret sobre nomenament de personal laboral per substitució 
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període de vacances 

D. núm. 82/14 Decret formalització contracte interventora 

D. núm. 83/14 Decret sobre convocatòries de sessions de ple 

D. núm. 84/14 Incoació expedient de baixa per ofici en el padró d’habitants per 
inclusió indeguda 

D. núm. 85/14 Incoació expedient de baixa per ofici en el padró d’habitants per 
inclusió indeguda 

D. núm. 86/14 Resolució alcaldia d’inici d’expedient i redacció de les bases 
específiques per a cobrir pl. d’intervenció 

D, núm. 87/14 Decret sobre atorgament de gratificacions per assumpció de 
tasques al patronat de fira per part de treballadors municipals 

D. núm. 88/14 Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per 
inclusió indeguda 

D. núm. 89/14 Decret d’alcaldia nomenament secretària 

D. núm. 90/14 Decret sobre reconeixement drets econòmics  

D. núm. 91/14 Decret alcaldia aprovació de la modificació de crèdits 

D. núm. 92/14 Resolució inici de l’expedient de tràmit d’audiència per a complir 
els dures de conservació i rehabilitació de l’edifici del C. la Font 

D. núm. 93/14 Decret de sol·licitud de nomenament per cobrir la intervenció 
municipal amb caràcter accidental  sobre nomenament 
d’interventor accidental 

D. núm. 94/14 Decret d’alcaldia sobre la convocatòria del ple en sessió 
extraordinària 

D. núm. 95/14 Decret d’alcaldia contractació amb caràcter d’urgència d’un tècnic 
informàtic per al correcte funcionament de les dependències 
municipals 

D. núm.96/14 Decret requeriment permís de conduir i autorització BTP 

 
 
8.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN. 
 
La Sra. Pilar Chimenos informa que el proper 14 de desembre tindrà lloc La 
Marató de TV3 aquest any dedicada a les malalties cardiovasculars. Explica 
que els actes s'anunciaran en un tríptic especial i que ja hi ha bústies per 
recaptar diners. Aprofita per apel·lar a la solidaritat dels assistents. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 

- El Sr. Jordi Satorra, felicita a l’equip de govern pel contingut del Decret núm. 
92/2014 relatiu als habitatges situats al carrer la Font ja que és un volum de 
pisos molt obert que dóna una sensació d'inseguretat que transmeten molts 
veïns. Considera que potser caldria una intervenció global en aquell sector, pel 
que demana que es tingui molta cura perquè pot arribar a ser perillós 
El Sr. Alcalde explica que l’anterior secretària ja havia iniciat la tramitació de 
l'expedient, però ha resultat molt costosa per la dificultat de localitzar i notificar 
als interessats, el que ha suposat un elevat cost per l’ajuntament l’haver de 



 
 

174 
 

demanar les notes simples de tots els habitatges per poder identificar-los. Ara 
es podrà dur a terme una actuació urbanística directa. A part de les entrades i 
sortides hi ha un problema d'evacuació d'aigües que preocupa molt. El bloc 
genera molta conflictivitat i resulta molt difícil de controlar ja que ha vingut a 
viure-hi molta gent de la que no es pot fer un seguiment tot i voler ser solidaris. 
A nivell de diferents regidories s'està treballant i s'anirà seguint el tema. Afegeix 
que alguna entitat bancària està intentant reconduir el tema. 
La Sra. Pili Chimenos explica que tant des del Consell Comarcal com de 
l'Ajuntament s'ha parlat amb l'entitat bancària i s'està treballant en aquest 
problema.  
El Sr. Satorra formula com a prec que se'ls mantingui informats dels avanços 
que hi pugui haver en aquesta qüestió. 
 
 
- La Sra. Laia Safont pren la paraula per manifestar el seu desacord amb la 
privatització de serveis públics, pel que prega a tots els regidors la màxima 
assistència a la manifestació que hi ha prevista pel proper dissabte a Lleida en 
contra del Consorci Sanitari.  
 
 
- El Sr. Alcalde diu al Sr. Satorra, en resposta a la seva petició de consulta de 
l'expedient relatiu a l’empresa Olis i Derivats, que poden adreçar-se a la 
Secretaria on trobaran l’expedient a la seva disposició. 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
 
LA SECRETARIA       L’ALCALDE 
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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 29 de gener de 2015 

2.  S’estén en nou folis, del núm. 003001F al 003009F i en paper segellat 
per la Generalitat. 

 
 
Les Borges Blanques, 5 de febrer de 2015   
 
 
 
La secretària  
 
 
 
 
 
 
Carme Vallés i Fort 
 
 


