
 

PLE 9octubre30 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2017/9 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’octubre / 2017 

Durada Des de les 21:30 fins a les 22:40 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Enric Mir Pifarré, Alcalde

Secretària Anna Gallart Oró 

Assistents:

Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU)

Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU)

Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU)

Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU)

Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU)

Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU)

Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU)

Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU)

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

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

 



 

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

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

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

 
Secretària: Anna Gallart Oró

Interventor: Marc Fernández Mesalles

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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2018. 
3. Aprovació del compte general 2016. 
4. Conveni  amb  l'Agència  Tributària  Catalana  per  homogeneïtzació  de 

processos de tramitació de tributs.
5. Aprovar la proposta d'escut heràldic de les Borges Blanques.
6. Aprovar la proposta de restabliment de la denominació de Paeria de les 

Borges Blanques. 
7. Petició al Parlament de Catalunya de l'Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre referent a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica. 

8. Ratificació de la moció aprovada per la Junta de Govern Local de rebuig 
a la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre. 

9. Donar compte informe morositat del 2t. 2017. 
10.Donar compte del Període Mig de Pagament corresponent al 2t. 2017. 
11. Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia 
12.Precs i preguntes

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

Es  proposa  al  Ple  l’aprovació  de  l’acta  de  l’anterior  sessió  ordinària  de  31 
d'agost de 2017 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió.
El  Sr.  Alcalde  sotmet  l’acta  a  votació  i  resulta  aprovada  per  unanimitat  del 
nombre legal de membres, que són tretze.
 

 

2. Modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2018. 
Expedient 1754/2017

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

A favor Ariadna Salla Gallart
Daniel Not i Vilafranca
Enric Mir Pifarré
Ester Vallès Fernández
Francesc Mir Salvany
Jordi Ribalta Roig
Maria Fusté Marsal
Núria Palau Minguella

En contra ---

Abstencions Albert Valero Folch
Enric Farran Belart
Josep Ramon Farran Belart
Montserrat Casals Serrano
Salvador Noguera Vilalta

APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  DIVERSES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS

Fets:
Aquest  Ajuntament  creu  convenient  modificar  determinats  articles  de  les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos,  taxes i  preus públics vigents, 
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.

Per  altra  banda,  s’aprecia  la  necessitat  de  procedir  a  la  derogació  de 
l’Ordenança Fiscal  número 21 reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, donat que ha 
quedat obsoleta.

La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació.

 



 

La  intervenció  municipal  ha  elaborat  la  corresponent  memòria  econòmica 
financera i ha redactat el projecte de modificació de les ordenances, el text de 
les quals consta a l’expedient.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica en sessió de 23 d'octubre de 2017, es proposa al Ple 
l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de les següents ordenances 
fiscals reguladores de tributs (únicament es fa constar la part de l’article que es 
modifica, quedant igual la resta):

Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
“Article 5.- Bonificacions
6.B [...]
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació  
de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels  
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost  
sobre la renda de les persones físiques.”
Ordenança  Fiscal  número  7  reguladora  de  la  taxa  per  l’ocupació  de  vies  i 
terrenys d’ús públic
“ANNEX I. TARIFES
Tarifa cinquena.- Ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
1.- Per cada taula amb 4 cadires, sense tancat.......................8,00 € bimensuals
2.-  Per  cada  tancat  fix...............................................................2,00  €  /  m2  
bimensuals”

Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
“Tarifa primera. Subministrament d’aigua
Habitatges i altres locals per cada m3 consumit:
Epígraf primer. Consum d’aigua:
Fins a 15m3/abonat/trimestre 0,67 € / m3
De 15 a 30 m3/abonat/trimestre 0,69 € / m3
De 30 a 50 m3/abonat/trimestre 0,74 € / m3
Excés de 50 m3/abonat/trimestre 1,0185 € / m3
Aigua no tractada m3/abonat/trimestre 0,55 € / m3”

Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius
“Article 7.- Tarifa
Epígraf sisè.- Drets d’examen oposicions i concursos:
Places de Grup A1 40,00 €
Places de Grup A2 35,00 €
Places de Grup C1 30,00 €
Places de Grup C2 25,00 €
Places de Grup D 20,00 €”

 



 

Ordenança Fiscal número 18 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
“Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es  
determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa irreductible anual següent:
                                                                                                       Euros
Habitatges....................................................................................109,00 €
Hotels, fondes, cafès, bars, residències i
supermercats de gran superfície.................................................265,00 €
Oficines i centres d’activitats culturals, socials
o religioses sense ànim de lucre.................................................109,00 €
Establiment no inclosos en els apartats anteriors.......................146,00 €
Es consideraran supermercats de gran superfície els d’una superfície comercial  
superior a 150 m2.”

Segon.- Aprovar inicialment la derogació íntegra de l’Ordenança Fiscal número 
21 reguladora de la taxa l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques municipals.

Tercer.- Donar  a  l’expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  mitjançant 
exposició pública del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels 
quals  els  interessats  podran  examinar-lo  i  plantejar  les  reclamacions  que 
estimin oportunes.

Quart.- Considerar definitivament adoptats aquests acords en cas que no es 
presentin  reclamacions  a  l’expedient  en  el  termini  anteriorment  indicat, 
procedint a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, moment en 
que entraran en vigor.

DEBAT
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’E.R.C.

 El Sr. Salvador Noguera manifesta que estan d’acord amb la totalitat de 
la proposta excepte amb la proposta d’increment de la taxa de recollida 
d’escombraries.  Demana  si  l’increment  es  deu  a  que  hi  hagi  més  o 
menys percentatges de reciclatge o si te a veure amb les inversions que 
s’han de dur a terme a l’abocador.
Demana en quin concepte és fa l’increment.

 El Sr. Alcalde contesta que cada trimestre l’Ajuntament rep el retorn del 
cànon en funció del nombre de tones que entra a l’abocador i  que a 
partir d’ara, en retorn del cànon es destinarà a millora del servei, com per 
exemple, a incrementar el nombre de contenidors per a obtenir millors 
resultats en la recollida selectiva.
Diu que a partir de l’anualitat 2018, una part de retorn del cànon anirà a 
compte de les inversions que el Consell Comarcal faci, per la millora del 
servei.

 



 

 El  Sr.  Salvador  Noguera  pregunta  si  els  resultats  de  reciclatge  han 
millorat  respecte  els  anys  anteriors  i  si  s’aplica  algun  recàrrec  al 
respecte.

 El Sr. Alcalde contesta que a partir de l’1 de gener de 2018, l’entrada a 
l’abocador  passarà  de  30  €  per  tona  a  35,20  €  per  tona  i  que  això 
suposarà un increment global de 15.000 € per al municipi de les Borges 
Blanques.

 El Sr. Alcalde explica que les Borges Blanques està aconseguint bons 
resultats, a nivell de reciclatge. 
Diu que al mes d’agost, va sortir una publicació al Som Garrigues on es 
recollien dades de reciclatge de residus a les Borges Blanques,  i  les 
situava en un 31,7% dels residus.
Diu que, comenta això, perquè en l’anterior Ple, el regidor de la CUP, Sr. 
Farran, va posar en dubte els percentatges de reciclatge que va facilitar 
el Consell Comarcal de les Garrigues.
Diu que les Borges Blanques es situa en tercera posició d’un total de 33 
municipis de la comarca i que això suposa una millora entre 8 i 10 punts 
en els darrers tres anys, des que s’ha posat en funcionament el sistema 
de recollida per illes de contenidors.

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la C.U.P.
 El Sr. Josep R. Farran pregunta a que obeeix l’increment del preu per m3 

de l’aigua.

 El Sr. Alcalde respon que cada 4 o 5 anys, l’Agència Catalana de l’Aigua 
passa una proposta  d’anivellament  del  preu de l’aigua,  en  funció  del 
compte  d’explotació  del  servei  i  en  funció  dels  preus  fixats  per  la 
Comissió de Preus de Catalunya.

El  Sr.  Alcalde  afegeix  que  no  s’incrementa  cap  tipus  de  gravamen  dels 
impostos, tot i que, a nivell d’IBI urbana, es produirà un decrement en el padró 
provocat  perquè  les  finques  incloses  en  Plans  Parcials  no  desenvolupats, 
passen a tributar el tipus de l’IBI rústica.

ACORD:
La  proposta  queda  aprovada  per  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de 
membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Núria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Sr. Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 
Valero i Josep R. Farran.

 



 

3. Aprovació del compte general 2016. Expedient 452/2017

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

A favor Ariadna Salla Gallart
Daniel Not i Vilafranca
Enric Mir Pifarré
Ester Vallès Fernández
Francesc Mir Salvany
Jordi Ribalta Roig
Maria Fusté Marsal
Núria Palau Minguella

En contra ---

Abstencions Albert Valero Folch
Enric Farran Belart
Josep Ramon Farran Belart
Montserrat Casals Serrano
Salvador Noguera Vilalta

Absents ---

APROVACIÓ  DEL COMPTE  GENERAL DE  LA CORPORACIÓ  EXERCICI 
2016

ANTECEDENTS
1.  En  data  4  de  maig  de  2017  l’Alcalde  va  resoldre  iniciar  la  tramitació 
administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la seva confecció i  
l’emissió de l’informe preceptiu.

2. En data 5 de maig de 2017 l’interventor va emetre informe favorable relatiu al  
compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2016, les principals 
conclusions del qual són les següents:

2.1.  L’entitat  local  presenta  un  situació  d’equilibri  patrimonial,  en  què  els 
actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així 
mateix presenta un estalvi de 744.927,25 euros.
2.2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent 
de tresoreria per a despeses generals de 1.050.448,16 euros. La gestió de la 
tresoreria presenta un superàvit anual de 164.803,60 euros.
2.3.  La  gestió  pressupostària  de  l’entitat  local  mostra  un  resultat 
pressupostari  ajustat  de  272.556,67  euros,  un  grau  d’execució  del 
pressupost de despeses del 90,86 % i d’ingressos del 95,76 %.
2.4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa 
i deute viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 
826.177,27 euros, un compliment de la regla de la despesa de 291.818,72 
euros, un rati de deute viu de 41,30 % i un PMP del darrer trimestre de 2016 
de 5,69 dies.

 



 

2.5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han 
seguit  les bases d’execució del  pressupost,  així  com el  que disposen 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; regles 44 i  
següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.

3. En data 9 de maig de 2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de 
Comptes.

4. En data 30 de maig de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes 
i es va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del 
compte general.

5. En data 3 d’agost la secretària va certificar que el Compte General es va 
exposar al públic durant el període comprés entre el dia 20 de juny i 27 de juliol  
de  2017  i  que  durant  el  termini  d’exposició  pública  no  s’han  presentat 
objeccions o reclamacions.

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.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica en sessió de 23 d'octubre de 2017, es proposa al Ple 
l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2016, integrats pels següents documents comptables:

Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Estat de canvis del patrimoni net.
Estat de fluxos d’efectiu.
Memòria.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat  
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos a favor de l’entitat local a final d’exercici i agrupats per nom o 
raó social de l’entitat bancària.

Tercer.- Retre  els  esmentats  comptes  de  la  corporació,  esdevinguts  com a 
resultat de l’exercici econòmic 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que determinen els articles mencionats en la part dispositiva.

 



 

 DEBAT
 
El Sr. Alcalde explica els resultats del Compte General de 2016 i exposa els 
seus principals indicadors.
Agraeix treball fet per l'interventor.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal d’E.R.C.
 El Sr.  Salvador Noguera manifesta que hi  havia una regularització en 

base a un error detectat, que suposava un estalvi de més 1.744.000 € i 
que ara novament es parla d’un estalvi de 700.000 €.

Diu que no acaba d'entendre aquesta correcció però considera que és 
més correcte ara i  diu que ja ha parlat  abans amb l'Interventor i  que 
tornarà a parlar-hi per algun altre petit aclariment.

 El Sr.  Alcalde diu que de cara a l’any vinent s’esperen nous i  majors 
controls financers que faran que els Ajuntaments estiguin més limitats i 
amb menor marge de maniobra.

El  Sr.  Alcalde  dona la  paraula  al  regidor  portaveu del  grup municipal  de la 
C.U.P. que no té res a manifestar.

ACORD:
La  proposta  queda  aprovada  per  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de 
membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Sr. Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 
Valero i Josep R. Farran.
 

 

4. Conveni amb l'Agència Tributària Catalana per homogeneïtzació de 
processos de tramitació de tributs.Expedient 1777/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  FORMALITZACIÓ  D’UN  CONVENI  AMB  L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA CATALANA PER LA HOMOGENEÏTZACIÓ DE PROCESSOS 
DE TRAMITACIÓ DE TRIBUTS I COTITZACIONS

El  25 d’abril  de 2017 es va aprovar  l’acord del  Govern pel  qual  es crea el 
Programa  d’homogeneïtzació  dels  processos  i  mecanismes  interns  de 

 



 

tramitació dels tributs i cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat  a  l’Estat,  complementat  per  l’Acord  del  Govern  d’11  de juliol  de 
2017, pel qual se n’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació.

Aquest  programa  preveu  l’adhesió  voluntària  dels  ens  locals  territorials  de 
Catalunya i de les entitats del seu sector públic mitjançant l assignatura dels 
corresponents convenis de col.laboració interadministrativa.

Atès que l’Ajuntament de les Borges Blanques està interessat en adherir-se a 
aquest  programa,  amb  la  finalitat  d’aplicar  una  estratègia  d’optimització, 
homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació telemàtica de les 
declaracions i  autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i  de 
pagament  de  les  quantitats  a  ingressar  que en puguin  resultar,  així  com la 
presentació de declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris 
que l’Ajuntament de les Borges Blanques ha d’efectuar davant l’Agencia Estatal 
de  l’Administració  Tributària,  centralitzant  els  tràmits  a  través  de  l’Agència 
Tributària Catalana.

Per  aquest  motiu  i  una  vegada  Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió 
Informativa  d'Economia,  Urbanisme  i  Pomoció  Econòmica  en  sessió  de  23 
d'octubre de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de les Borges 
Blanques i  l’Agència Tributària  de  Catalunya per  a  la  homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector 
públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària.
 
Amb la formalització d’aquest conveni L’ATC, en representació de l’Ajuntament 
de  les  Borges  Blanques  assumirà  les  funcions  de  presentació  i  pagament 
telemàtic  de  les  declaracions,  autoliquidacions  i  de  les  declaracions 
informatives especificades en l’annex 1 del Conveni, així com la realització dels 
altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de la resta de 
documentació que sigui necessària per tramitar aquest acord.

DEBAT:
Els  portaveus  del  grup  d’E.R.C  i  de  la  C.U.P.  es  mostres  favorables  a  la 
proposta.

ACORD:
La proposta queda aprovada per unanimitat del nombre legal de membres, amb 
el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir,  Esther  Vallés,  Daniel  Not,  Ariadna  Salla,  Sr.  Salvador  Noguera,  Enric 
Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran.

 



 

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

5. Aprovar la proposta d'escut heràldic de les Borges Blanques.Expedient 
572/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADOPCIÓ  DE  L’ESCUT  HERÀLDIC  DE  LES  BORGES 
BLANQUES
 
Fets:
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 27 de 
juliol de 2017, va acordar l’inici de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic del  
municipi  de  les  Borges Blanques,  d’acord  amb l’informe proposta  emes pel 
Centre d’Estudis de Les Garrigues.
 
L’expedient es van sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat a 
l’e-tauler de l’Ajuntament i al DOGC núm. 4733 de 14 d’agost de 2017.
 
S’ha certificat que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha 
presentat cap al.legació ni reclamació
 
D’acord amb el que disposa l’article 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny pel 
qual  es  regulen  la  denominació,  els  símbols  i  el  Registre  d’ens  locals  de 
Catalunya i l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, correspon al Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres, la competència per adoptar o modificar 
la bandera o l’escut.
 
Per això una vegada dictaminada favorablement la proposta per la Comissió 
Informativa de Governació, Cultura, Polítiques socials i Ciutadania en sessió de 
23 d'octubre de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la proposta de l’escut heràldic de les Borges Blanques d’acord 
amb la següent descripció: 
 
Escut caironat: d'or, quatre pals de gules; ressaltant sobre el tot un bou d’argent  
sobremuntat per un ram de lliri de sinople movent de la punta i amb tres flors  
de lis nodrides, d'argent, a cada extrem. Per timbre una corona de ciutat.
 
Segon.-  Trametre  l'expedient  al  Departament  de  Governació  i 
Administracions Públiques per tal que emeti informe sobre la correcció de la 
tramitació del procediment i de la proposta formulada i la trameti, juntament 

 



 

amb l’expedient, a l’Institut d’Estudis Catalans perquè aquest informi sobre 
l’adequació de la proposta i posterior inscripció en el Registre d’ens locals de 
Catalunya.

DEBAT:
 
La Sra. Núria Palau manifesta que en la sessió del Ple de 27 juliol de 2017 
es va  presentar  la  proposta  per  oficialitzar  l’escut  heràldic  de les  Borges 
Blanques en base a la proposta feta per l’estudi del Centre d’Estudis de les 
Garrigues.

El Sr. Alcalde diu que es va arribar a un acord amb tots els grups municipals 
per recuperar la simbologia de l’escut del municipi.
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal d’E.R.C.

 El  Sr.  Enric  Farran  manifesta  que  a  la  Comissió  Informativa  ja  van 
mostrar el seu acord amb la proposta feta en base a l’estudi del Centre 
d’Estudis de les Garrigues.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal de la 
C.U.P.

 El  Sr.  Josep  R.  Farran  diu  que  fan  confiança  a  l’estudi  del  Centre 
d’Estudis de les Garrigues

La Sra. Núria Palau diu que una vegada aprovat i oficialitzat l’escut heràldic, 
s’iniciaran els tràmits per oficialitzar la bandera del municipi i que tenen la 
intenció de proposar uns quants formats i sotmetre les propostes a consulta 
popular.

ACORD:
La proposta queda aprovada per unanimitat del nombre legal de membres, amb 
el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir,  Esther  Vallés,  Daniel  Not,  Ariadna  Salla,  Sr.  Salvador  Noguera,  Enric 
Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

6. Aprovar la proposta de restabliment de la denominació de Paeria de les 
Borges Blanques. Expedient 887/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL RESTABLIMENT DE LA DENOMINACIÓ DE PAERIA DE LES 

 



 

BORGES BLANQUES

Fets:
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió ordinària de 27 de 
juliol  de  2017,  va  acordar  l’inici  de  l’expedient  de  restabliment  de  la 
denominació  de  “Paeria”  de  les  Borges  Blanques,  d’acord  amb  l’informe 
proposta emes pel Centre d’Estudis de Les Garrigues.
 
L’expedient es van sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat a 
l’e-tauler de l’Ajuntament i al DOGC núm. 4733 de 14 d’agost de 2017.
 
S’ha certificat que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha 
presentat cap al.legació ni reclamació
 
D’acord amb el que disposa l’article 7 del Decret 139/2007, de 26 de juny pel 
qual  es  regulen  la  denominació,  els  símbols  i  el  Registre  d’ens  locals  de 
Catalunya i l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, correspon al Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del  nombre legal  de  membres,  la  competència  per  adoptar  aquest 
acord.
 
Per  això havent  estat  dictaminada favorablement la  proposta per  part  de la 
Comissió Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania en 
sessió de 23 d'octubre de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents 
ACORDS:

Primer.- Aprovar la proposta de restabliment de la denominació de Paeria de 
les Borges Blanques.

Segon.- Trametre l'expedient al Departament de Governació i Administracions 
Públiques  per  tal  que emeti  informe sobre  la  correcció  de  la  tramitació  del  
procediment i de la proposta formulada i la trameti, juntament amb l’expedient, 
a  l’Institut  d’Estudis  Catalans perquè aquest  informi  sobre l’adequació de la 
proposta i posterior inscripció al Registre d’Ens locals de Catalunya.

DEBAT
 La Sra. Núria Palau explica que per drets històrics, al municipi de les 

Borges Blanques li pertoca aquesta reivindicació història.

 El  Sr.  Enric  Farran  manifesta  que  per  motius  històrics  fora  bo  fer 
pedagogia dels fets que motiven la sol.licitud de recuperació d’aquesta 
denominació com a Paeria per a municipi ja que són fets desconeguts 
per la població.

 La Sra. Núria Palau diu que quan l’escut estigui oficialitzat es farà un full 
explicatiu per la població.

 



 

 El Sr. Josep R. Farran es mostra d’acord amb la proposta.

ACORD:
La proposta queda aprovada per unanimitat del nombre legal de membres, amb 
el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir,  Esther  Vallés,  Daniel  Not,  Ariadna  Salla,  Sr.  Salvador  Noguera,  Enric 
Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap
 

 

7. Petició al Parlament de Catalunya de l'Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre referent a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica. Expedient 1525/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets:

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ha sol.licitat el suport de l'Ajuntament 
de les Borges Blanques, en la petició que aquesta entitat ha fet al Parlament de  
Catalunya, de moratòria en l'aplicació de l'impost sobre emissions de diòxit de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica que entrarà en vigor el proper mes de 
gener de 2018, amb els següents arguments:

"L'Institut  Agrícola,  com  a  patronal  del  sector  agroalimentari  i  forestal  de 
Catalunya,  veu  amb  preocupació  com  el  passat  22  de  març  de  2017  el 
Parlament  de  Catalunya  aprovà  l’impost  sobre  les  emissions  de  diòxid  de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Impost  que  resulta  profundament  insolidari  amb  el  món  rural,  amb  els 
empresaris  agraris  i  amb  els  municipis  amb  dèficits  de  transport  públic.  
Inicialment preveu gravar només els turismes i vehicles comercials, però en un 
futur  incorporarà  la  resta  de  vehicles  de  tracció  mecànica  (tractors  i  altra 
maquinària).

La present petició demana que s’adeqüi l'impost i la naturalesa contributiva del 
mateix a la realitat de l'ús del vehicle als municipis de Catalunya, especialment 
en base a la disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la població  
de  vehicles  elèctrics.  Altrament  caldria  reconèixer  que,  lluny  de  cercar  una 
reducció  d'emissions,  aquest  impost  únicament  té  un  afany  recaptatori  per 
gravar aquells que no tenen alternativa de reducció.

El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren en les 
àrees més densament poblades de Catalunya i, en concret, l'àrea metropolitana 

 



 

de Barcelona. Però constatem que l'esforç fiscal dels municipis de l'àmbit rural, i 
en particular dels municipis amb dèficits de transport públic i serveis essencials,  
serà proporcionalment molt superior.

La  mitjana  de  turismes  i  motocicletes  a  Catalunya  resulta  ser,  segons 
l’IDESCAT,  de  0,55  i  0,12  per  habitant,  respectivament.  Xifres  molt  similars 
resulten per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 0,51 i 0,13 , però a la que‒ ‒  
sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a 
les comarques gironines. Fet que representa un 30% de més.

Igualment, als municipis petits de l'àmbit rural, el número de km recorreguts per 
vehicle és sensiblement superior, atès que la mobilitat és obligada amb vehicle 
particular per causes com ara:

-  Absència  de  transport  públic  suficient  (manca  de  tren  i  freqüència 
d'autobús).

-  Residència  en  nuclis  amb  dèficits  de  serveis  públics  bàsics  (centres 
assistencials, farmàcia, centres educatius, judicials i d'altres)

-  Residència  en  nuclis  amb  dèficits  comercials  (botiga  especialitzada, 
supermercat, etcètera).

- Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al 
vehicle privat, per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense transport  
públic (polígons industrials, finques rústiques o similars).

A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen 
una alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no tenim una 
xarxa de subministrament adient per abastir-los.

Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat 
adient amb llur  ciutadania per a que,  lluny d'augmentar  una vegada més la 
pressió fiscal, la rebaixi,  atès la naturalesa impositiva de l'impost que pretén 
gravar les emissions. Especialment per que a l’entorn rural aquesta reducció no 
és ni possible ni factible.

Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es corregeixen els 
dèficits enumerats en la present justificació en l'àmbit dels municipis rurals i als  
municipis amb dèficits de transport públic. I, singularment, també s'estudiï un 
mecanisme  de  reducció  de  les  contribucions  a  l'impost  als  treballadors  i/o 
autònoms amb un lloc de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant 
transport públic des del seu habitatge, amb independència de la grandària del 
municipi de residència."

Per aquest motiu, El Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques, acorda per 
unanimitat del seu nombre legal de membres que són tretze, els següents 

ACORDS:

 



 

Primer.- Donar  suport  a  l'Institut  Agrícola  Català  de  Sant  Isidre,  en  la  seva 
petició al Parlament de Catalunya, de moratòria en l'aplicació de l'impost sobre 
emissions de diòxit de carboni dels vehicles de tracció mecànica que entrarà en 
vigor el proper mes de gener de 2018.

Segon.- Notificar aquest acord a l'Institut Català de Sant Isidre i al Parlament 
de Catalunya

DEBAT:

El Sr. Alcalde explica que l’any 2018 entra en vigor aquest impost i que des de 
la  Cooperativa  s’ha  demanat  una  demora  en  l’aplicació  d’aquest  l'impost 
atenent a que el camp pateix mancances en àmbit de la maquinària agrícola i  
altres que fan convenient demanar aquesta demora.

Diu  que  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  subscriu  aquesta  petició  per 
afavorir el sector agrari.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal d’ERC
 El  Sr.  Enric  Farran  diu  que  estan  a  favor  de  la  proposta  ja  que  la 

maquinària agrícola és molt cara i no tots els pagesos poden renovar-la i  
que, en aquest cas, són les seves eines de treball.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran diu que aquesta proposta posa de manifest que 

les lleis s'acaben fent per l’àrea metropolitana i que no pensa en el mon 
rural.

El Sr. Alcalde diu que no es tracta d’eludir l’aplicació de la llei sinó de demanar 
una moratòria en la seva aplicació en l'àmbit rural, on les emissions són més 
reduïdes.

ACORD:
La proposta queda aprovada per unanimitat del nombre legal de membres, amb 
el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir,  Esther  Vallés,  Daniel  Not,  Ariadna  Salla,  Sr.  Salvador  Noguera,  Enric 
Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

8. Ratificació de la moció aprovada per la Junta de Govern Local de 
rebuig a la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre. Expedient 
1712/2017

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es  proposa  ratificar  la  Moció  aprovada  per  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l'Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 16 d'octubre de 2017:

Moció presentada per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació 
de Municipis per la Independència de rebuig a la violència de la policia 
espanyola l'1 d'octubre de 2017, amb el següent text:

"El  diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya  d’un  Estat  espanyol  repressor  que  ha  exercit  una  dura  violència 
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els 
nostres  cors  i  en  la  nostra  memòria  per  l’actitud  cívica,  serena,  coratjosa, 
pacífica  i  persistent  d’uns  ciutadans  que  van  sortir  a  votar  i  exercir  la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de les Borges Blanques
ACORDA:

PRIMER.- Condemnar  de  forma  enèrgica,  alta  i  clara  tota  la  violència 
injustificada generada per l’Estat  espanyol,  emparat  pel  seu Govern,  contra 
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i  
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les 
càrregues policials d’ahir a Catalunya.

TERCER.- Exigir  la  retirada  dels  efectius  policials  del  Cuerpo  Nacional  de 
Policia  i  la  Guardia  Civil  enviats  de manera expressa per  impedir  l’exercici 
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i 
drets  fonamentals  de  la  ciutadania.  Demanar  que  el  Govern  de  l’Estat 
assumeixi  totes  les  responsabilitats  pels  danys  personals  i  materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió.

QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més 
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes,  
tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va 
usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.

SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya.

 



 

Sotmesa la Moció a ratificació,  aquesta resulta aprovada per unanimitat  del 
nombre legal de membres de la corporació que són tretze.

Alcalde explica que es va aprovar aquesta moció per acord de la Junta de 
Govern Local i  que ara es sotmet a ratificació del  ple per a tenir  el  màxim 
consens.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal d’E.R.C.
 El Sr. Albert Valero diu que l’ACM i l’AMI van fer arribar aquesta moció 

als Ajuntaments i als Consells Comarcals per a la seva aprovació i que 
al Consell Comarcal de les Garrigues es va presentar aquesta moció i 
va  ser  aprovada per  unanimitat  de  les  tres  forces  polítiques,  amb a 
inclusió d'un punt per part  ERC referent a que la Sra. Imma Manso, 
Subdelegada del Govern a Lleida fos declarada també persona no grata 
igualment que el Sr. Enric Millo.
Diu  que van preguntar  a  la  Sra.  secretària,  Anna Gallart,  si  aquesta 
moció podia ser incorporada al Ple i que aquesta els va contestar que 
aquesta moció ja havia estat aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local i que es sotmetria a ratificació del Ple.
Diu que, havent llegit l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local 
en que es va aprovar aquesta moció, han vist que la moció aprovada 
tenia sis punts, mentre que, la moció tramesa per l’ACM i l’AMI en tenia 
set.  Diu  que  faltava  el  punt  que  feia  referència  a  la  declaració  de 
persona no grata del Sr. Enric Millo.
Pregunta si es deu a algun error.

 El Sr. Alcalde diu que ara no recorda si la moció tenia sis o set punts 
però diu que es va passar íntegrament, tal i com va arribar de l‘ACM i de 
l’AMI.

 El Sr. Albert Valero diu que la Sra. Montserrat Casals té la moció en 
pantalla i que si volen, la pot llegir.

 El Sr. Alcalde repeteix que, la moció que es va aprovar per acord de la 
Junta de Govern Local es la que van rebre de l’ACM i l’AMI i que ni s’hi 
ha afegit ni s’hi ha tret res.

 El  Sr.  Albert  Valero  diu  que  la  moció  que  van  aprovar  al  Consell 
Comarcal de les Garrigues portava aquest punt, que llegeix literalment:
«Demanar la dimissió del Delegat del Govern Espanyol a Catalunya, Sr.  
Enric Millo, com a un dels principals responsables de l’acció violenta i  
desproporcionada  dels  cossos  policials  espanyols  en  molts  Col.legis  
electorals i declarar-lo persona no grata al nostre municipi».
Diu que aquest punt s’ha extret de la moció que te penjada a la seva 
web l’ACM.

 



 

 El Sr. Alcalde diu que es va aprovar per Junta de Govern, tal i com es va 
rebre i que, potser aquest punt es va incorporar amb posterioritat a la 
tramesa.

 El Sr. Albert Valero demana incorporar aquest punt a la moció.

 El  Sr.  Alcalde  di  que això,  primer  havia  de  ser  objecte  de debat  en 
Comissió Informativa i insisteix en que el redactat de la moció aprovada, 
és el que es va rebre en el seu moment.

 La Sra. Montserrat Casals diu que aquesta moció no és la correcta.

 El Sr. Alcalde pregunta quí diu que no és la correcta.

 Els regidors debaten sobre aquest tema.

 La Sra. Ariadna Salla recupera el correu rebut des de l’AMI amb el text 
de la moció i diu que es correspon amb els termes de la moció aprovada 
per la Junta de Govern Local i desconeix si, posteriorment, hi ha alguna 
altra moció.

 El Sr. Alcalde diu que es troben massa sovint en aquesta situació de ser 
acusats de no dir la veritat i que ell també pot posar en dubte el que 
diuen els regidors del grup d’ERC.
Diu que, no cal posar en dubte la versió de ningú.
Diu que la versió que tenen damunt la taula és la que es va aprovar per 
Junta de Govern i que les modificacions s’havien d’haver proposat per 
Comissió Informativa.

 La Sra. Montserrat Casals diu que el seu grup va demanar a la Sra. 
Secretària entrar aquesta moció i que ella els va contestar que ja havia 
estat aprovada per la Junta de Govern Local i que seria ratificada per 
acord del Ple. Diu que, quan van veure les propostes, la moció no era la 
mateixa.

 El Sr. Francesc Mir diu que la moció no es pot modificar perquè es va 
aprovar  fa  un  mes,  per  acord  de  Junta  de  Govern  Local  i  l’acta 
d’aquesta Junta ja està aprovada.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal de la CUP:
 El  Sr.  Josep  R.  Farran  diu  que  està  d’acord  en  ratificar  els  termes 

d’aquesta moció i que a ell no li agrada la qualificació de persones no 
grates i creu que seria millor superar aquest estadi i parlar de rebuig a 
les institucions com la Subdelegación del Gobierno o millor parlar de 
Consulat Espanyol a Lleida, en termes de República.

 



 

ACORD:
La proposta queda aprovada per unanimitat  del  nombre legal  de membres, 
amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 
Mir,  Esther  Vallés,  Daniel  Not,  Ariadna  Salla,  Sr.  Salvador  Noguera,  Enric 
Farran, Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran.
- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

9. Donar compte informe morositat 2t.2017. Expedient 1018/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
2on TRIMESTRE 2017

Es dóna compte al Ple d’aquest informe, del que també se n’ha donat compte a 
la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica:

Títol:  “INFORME  TRIMESTRAL  SOBRE  COMPLIMENT  TERMINIS  DE 
PAGAMENT  PREVISTOS  A  LA  LLEI  15/2010,  DE  5  DE  JULIOL,  DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.
Període de Referència: 2on trimestre 2017
Data de referència: 30/06/2017

NORMATIVA  REGULADORA  DEL  COMPLIMENT  DE  LES  MESURES  DE  
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.

 Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar 
per  tal  d’establir  un  sistema que  permeti  avaluar  el  compliment  dels 
terminis  de  pagament  previstos  a  la  normativa  sobre  contractació 
administrativa.

 L’article  33.1  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de 
recolzament a l’emprenedor i  d’estímul  del  creixement i  de la creació 
d’ocupació.

Així s’estableix en la Llei 15/2010:
 Article 4.3 “Els tresorers o,  si  no, els interventors de les corporacions  

locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels  
terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de  

 



 

cada  entitat  local,  que  ha  d’incloure  necessàriament  el  nombre  i  la  
quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  les  quals  s’estigui  
incomplint el termini”.

 Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de  
la  corporació  local,  aquest  informe  s’ha  de  remetre,  en  tot  cas,  als  
òrgans  competents  del  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i,  en  el  seu  
respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord  
amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir  
la remissió dels informes esmentats”.

Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat:

 Article 4. Determinació del termini de pagament .
1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués  
fixat data o termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies  
naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació  
dels  serveis  ,  fins  i  tot  quan  hagi  rebut  la  factura  o  sol·licitud  de  
pagament  equivalent  amb  anterioritat.Els  proveïdors  hauran  de  fer  
arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als seus clients  
abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar de la data de  
recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.Quan 
en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la  
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de  
termini  de  pagament  ,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i  
autenticitat  del  signant,  la  integritat  de  la  factura  ,  i  la  recepció  per  
l'interessat.

 2.  Si  legalment  o  en  el  contracte  s'ha  disposat  un  procediment  
d'acceptació  o de comprovació  mitjançant  el  qual  hagi  de verificar  la  
conformitat dels béns o els serveis amb el que disposa el contracte, la  
durada no pot excedir els trenta dies naturals a comptar de la data de  
recepció  dels  béns  o  de  la  prestació  dels  serveis.En  aquest  cas,  el  
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té  
lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que la  
factura  o  sol·licitud  de  pagament  s'ha  rebut  amb  anterioritat  a  
l'acceptació o verificació .

 3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser  
ampliats mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui  
acordar un termini superior a 60 dies naturals.

 4. Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior  
a quinze dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments  
realitzades en aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les  
en un únic document a efectes de facilitar la gestió del seu pagament ,  
agrupació periòdica de factures , i sempre que es prengui com a data  
d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del període  
de la factura resum periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de  
què es tracti  ,  segons el  cas, i  el  termini  de pagament no superi  els  

 



 

seixanta dies naturals des d'aquesta data.

De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:

Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges, resultat de 
les obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 30 de juny de 
2017 respecte de les quals no s’estan complint els terminis de pagament que 
imposa la Llei 15/2010 són:
 2on trimestre 2017

Núm. factures 5

Import 1.728,83 €

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

El Ple es dona per assabentat.

 

10. Donar compte PMP 2t.2017. Expedient 1016/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DEL  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 2on TRIMESTRE DE 2017

Es dóna compte al Ple d’aquest informe, del que també se n’ha donat compte a la 
Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica:

“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió 
del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes 
les Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. El  
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en 
el  pagament  del  deute  comercial  en  termes  econòmics,  aquest  indicador  és 

 



 

diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El  període mig de pagament  mesurat  amb criteris  estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui.
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran 
al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  publicaran  periòdicament, 
d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les  obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica 
2/2012,  de  27  d’abril,  la  següent  informació  relativa  al  seu  període  mig  de 
pagament a proveïdors en referència:

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

La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir  l’accessibilitat  i  transparència.  El  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions 
Públiques facilitarà a models tipus de publicació.

En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és el  
següent:

Any 2017. Període trimestral. Segon trimestre. Data 30/06/2017
Període Mig 
Pagament

Rati Operacions 
Pagades

Rati Operacions 
Pendents

Total 
Pagaments

Total Pendents

15,93 20,29 6,63 529.295,27 € 265.311,93 €

El Ple es dona per assabentat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

11. Donar compte dels Decrets dicats per l'Alcaldia

 



 

El  Sr.  Alcalde  dóna  compte  dels  decrets  dictats  per  l’alcaldia  del  número 
154/2017, de data 24 de juliol, al número 206/2017, de data 24 d'octubre de 
2017, ambdós inclosos, lliurats juntament amb la convocatòria enviada als/les 
regidors/es assistents.

El Ple es dóna per assabentat.

 

12. Informes de l'equip de govern

 La Sra Ariadna Salla explica demà a les sis de la tarda a la sala Grums 
es  celebrarà  la  festa  de  la  castanyada  pels  més  petits,  amb 
conta-contes.

 El Sr. Francesc Mir diu que aquesta passada setmana va tenir lloc l’acte 
d’obertura de pliques de les obres «Millora de la seguretat al camí del 
Cementiri  Vell» i  «Col.lector al  C/ Raval de Lleida i C/ Canal d’Urgell, 
fase 1» .
Diu que ara s’està pendent de l’informe tècnic i que s’espera que en una 
setmana es pugui conèixer l’empresa adjudicatària.
Diu que En les dues obres hi ha hagut baixes respecte el preu de sortida.

 El  Sr.  Alcalde vol  felicitar  tota  la  ciutadania per  la  seva mobilització  i 
civisme,  tant  el  dia  1  d’octubre,  com  els  dies  següents  en  les 
manifestacions i mobilitzacions ciutadanes que s’han esdevingut tant a 
les Borges Blanques, com a fora.
Vol reconèixer aquest esforç i manera pacífica de fer i l’elevat nivell de 
civisme de la població

13.- Precs i preguntes 

 El Sr. Enric Farran diu que alguns veïns de la població li han manifestat 
la seva inquietud sobre la venda de begudes alcohòliques a menors en 
algun local concret de les Borges.
Diu que te constància que, la policia local fa tot el necessari i que vetlla 
aquesta situació perquè es solucioni.
Diu que el  prec dels veïns és que,  el  jovent  de les Borges Blanques 
pugui viure les festes amb un mínim de seguretat i sense riscos de caure 
en  qualsevol  mena  d’addicció,  encara  que  sigui  de  begudes 
alcohòliques, a la que, molt sovint es dona poca importància, però que 
en te.
Demana que, entre tots els regidors i tots els veïns siguem capaços de 

 



 

denunciar si algun negoci promou la venda de begudes alcohòliques a 
menors d’edat.

 El Sr. Enric Farran diu que una altra proposta de millora seria el mercat 
dels diumenges, que pel seu sobredimensionament, provoca problemes 
d’estacionament de vehicles al centre del poble. 
Diu que fins i tot hi ha vehicles estacionats damunt les voreres i que això 
provoca dificultats pels vianants.
Diu que, tot i que tenim un mercat d’antiguitats molt gran, també hauríem 
de tenir un espai d’estacionament molt gran per poder donar servei a la 
gent que venen al mercat, perquè si no, els veïns poden pensar que els 
diumenges, els vehicles estacionen on volen i no es posen multes.

 La Sra.  Núria  Palau diu  que estan a sobre del  tema de la venda de 
begudes alcohòliques, però que es complicat perquè aquest establiment 
ja ha estat advertit  i  es mira d’evitar aquesta venda, fins i tot,  amb la 
policia es vetlla per evitar el consum a la via pública.

 La Sra. Núria Palau, respecte la zona d’aparcament del mercat diu que li 
consta que aquest cap de setmana passat hi ha hagut algun incident i  
que han fet feina en aquest aspecte, ja que es vol habilitar un espai per 
aparcar,  prop  del  mercat  i  prohibir  l’aparcament  a  les  voreres  de  la 
carretera de Cervià.
Diu que aquest terreny es podrà utilitzar tant els diumenges, com entre 
setmana per estacionar vehicles.

 El Sr. Alcalde diu que les dues regidories corresponents, treballen per 
vetllar pel compliment de la normativa sobre establiments.
Diu que en alguna zona la situació s’ha reconduït pel tema de sorolls que 
es provocaven a la via pública i que s’està treballant en aquests temes.

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
quan són les 22:40 hores del  dia  30 d’octubre de 2017,  de la qual,  com a 
secretària estenc la present acta i en dono fe.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge

L’Alcalde                                                                  La secretària

Enric Mir i Pifarré                                                     Anna Gallart Oró
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