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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   04/2016 
Caràcter:   ordinària 
Data:    31 de maig de 2016 
Horari:   de les 21:00 a les 23:44 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

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

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

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

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i s’inicia la sessió. 
 

ORDRE DEL DIA 

1. SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES QUE FORMARAN 

PART DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS A CORTS 

GENERALS QUE TINDRAN LLOC EL PROPER 26/06/2016 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25/04/2016 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 

4. ADHESIÓ AL MANIFEST “CANAL VIU”, EN DEFENSA DE LES ARBREDES DEL 

CANAL D’URGELL I ENTORN 
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5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC EN FAVOR DE LA 

REPÚBLICA CATALANA 

6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA PROMOCIÓ DE 
PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA 
SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL 

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE DECLARACIÓ DE 
MUNICIPI OPOSAT A L’APLICACIÓ DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE 
COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP) 

8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA DEFENSA DE LA 
SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES 
LLEIS CATALANES 

9. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN RELACIÓ A LA 

CREACIÓ D’UN ESPAI D’ESBARJO PER A GOSSOS 

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP “FEM UN PAS MÉS 

CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR” 

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP MOCIÓ PER A LA 

IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014 PER A GARANTIR ELS DRETS DEL 

COL·LECTIU LGTBI I PER A ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA 

TRANSFÒBIA 

12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE LA CUP MOCIÓ PER A LA 

PARTICIPACIÓ D’ENTITATS,  ASSOCIACIONS, AGRUPACIONS, PARTITS 

POLÍTICS I CIUTADANIA AL PLE DEL CONSISTORI DE LES BORGES 

BLANQUES 

13.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES QUE 

FORMARAN PART DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS 

A CORTS GENERALS QUE TINDRAN LLOC EL PROPER 26/06/2016 

 

En el BOE núm. 107 de 3 de maig de 2016 es publica el Reial Decret 184/2016, 
de 3 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat y de 
convocatòria d’eleccions, que tindran lloc el dia 26 de juny de 2016. 
 
D’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, cal dur a terme la designació, mitjançant sorteig públic, dels 
membres que formaran part de les corresponents Meses Electorals.  
 
La Junta electoral central s’ha pronunciat en reiterades ocasions afirmant que 
entén que la competència per a dur a terme aquest sorteig públic correspon al ple 
de l’Ajuntament 
 
Per aquest motiu es procedeix a efectuar públicament el sorteig per a l’elecció 
dels membres titulars i suplents que han de formar les 7 meses electorals a la 
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ciutat de les Borges Blanques, escollint igualment als suplents i que són els 
següents: 

Secció 1 Districte 2 Mesa A 

 
TITULARS 

President Cornudella Pastó Arnau 

1r Vocal Bonet Farré M. Carme 

2n Vocal Garcia Castillo M. José 

 
SUPLENTS 

President Andreu Pons Miguel 

President Gonzalez Guitierrez M. del Rocio 

1r vocal Eizaguirre Vila Núria 

1r vocal Bellmunt Urgell Josep M. 

2n vocal Garra Roig Laia 

2n vocal Casals Serrano Carme 

 
 

Secció 1 Districte 2 Mesa B 

 
TITULARS 

President Vidal Muñoz M. Dolores 

1r Vocal Parrado Fuentes Carlos 

2n Vocal Madueño alcalde Diego 

 
SUPLENTS 

President Not Capitan Miriam 

President Perez Roig Martí 

1r vocal Vilafranca Caño Marina 

1r vocal Ulibarri Perez Emma 

2n vocal Mas Massot Natalia 

2n vocal Lou Blas Mercedes 

 
 

Secció 2 Districte 2 Mesa A 

 
TITULARS 

President Cornudella Farré Francesc 

1r Vocal Colonques Mira Sirok 

2n Vocal Garra Roig Veronica 

 
SUPLENTS 

President Espuga Gorgues Jose 

President Estradé Sanfeliu Pol 

1r vocal Fortit Jordan Francisco 

1r vocal Dalmau Sanchez Josep M 

2n vocal Altarriba vigatà Domenec 

2n vocal Cabus Cornudella M. Dolors 
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Secció 2 Districte 2 Mesa B 

 
TITULARS 

President Roset Mateu Roberto 

1r Vocal Viles Sans Alexandra 

2n Vocal Vidal Carné Benjamin 

 
SUPLENTS 

President Nieto Alvarez M. Soledad 

President Ledesma Cordero Francisco 

1r vocal Morales Martín Angel 

1r vocal Piris Garcia M. Carmen 

2n vocal Sans Benet Jose M. 

2n vocal Pujol Lopez M. José 

 
 

Secció 1 Districte 1 Mesa U 

 
TITULARS 

President Esteller Mas Montserrat 

1r Vocal Castro Bolea M. Teresa 

2n Vocal Tio Minguella Antonia 

 
SUPLENTS 

President Fusté Gorgues M. Angels 

President Carrilo Verdes Sonia 

1r vocal Callau Casado Sandra 

1r vocal Macia Farré Francesc 

2n vocal Calvera Bello Enrique Alberto 

2n vocal Benitez Fernandez José Luis 

 
 

Secció 2 Districte 1 Mesa A 

 
TITULARS 

President Garros Ampurdanes Xavier Marc 

1r Vocal Giné Verdú Antonio 

2n Vocal Batlle Vilamajo M. Dolors 

 
SUPLENTS 

President Espasa Molgó Neus 

President Falcó Nadal Jordi 

1r vocal Giné Olivart Lidia 

1r vocal Escudero Ruiz Antonio 

2n vocal Balcells Espasa Erica 
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2n vocal Ferro Sanz Rosa M 

 
 
 

Secció 2 Districte 1 Mesa B 

 
TITULARS 

President Ovejero Blanco Sandra 

1r Vocal Minguella Princep Jordi 

2n Vocal Vacas Carrera M. Victoria 

 
SUPLENTS 

President Rius Balcells Antonio 

President Rosell Balcells Joan 

1r vocal Pujol Rius Alberto 

1r vocal Mongay Ibañez Juan Ramon 

2n vocal Pujol Cornet Maria 

2n vocal Ramirez Rueda José 

 
 

 

2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 

25/04/2016 

 

El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen res a objectar a  l’acta de 
la sessió extraordinària de 25 d’abril de 2015, l’esborrany de la qual ha estat 
lliurada junt amb la convocatòria. 
 
No es formulen observacions ni objeccions pel que s'aprova l'acta per 
unanimitat dels regidors presents. 
 

 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ 

DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 

 
Es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. 57/2016 de data 11 de maig de 
2016, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2015, del que ja va prendre 
coneixement la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica celebrada el 24 de maig de 2016,  amb el següent contingut: 

 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 57/2016 
Assumpte: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 
 
1. Per decret d’alcaldia núm. 37/2016, en data 29 de març de 2016, es demana iniciar 
l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.  
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2. ANTECEDENTS  
 
2.1. En data 29 de març de 2016 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
2.2. En data 29 de març de 2016  la secretaria va emetre informe sobre la tramitació 
de la liquidació del pressupost del 2015. En data 22 d’abril de 2016 es va emetre 
informe de la Intervenció i en data 10 de maig de 2016 s’ha emès un informe 
complementari de la intervenció. 
 
 
2.3. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 
 
 
2.3.1. Pressupost de despeses:  
 
 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 5.818.388,11

Modificacions de despeses: 695.305,09

Pressupost definitiu de despeses: 6.513.693,20

Despeses autoritzades: 6.064.173,06

Despeses compromeses: 6.064.173,06

Obligacions reconegudes: 6.037.271,05

Despeses ordenades: 6.037.271,05

Pagaments realitzats: 5.741.444,54

Obligacions pendents de pagament: 295.826,51

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 506.965,60

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0

Pagaments realitzats: 499.695,23

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 7270,37

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     303096,88  
 
 
 
2.3.2. Pressupost d’ingressos: 
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1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 5.818.388,11

Modificacions d’ingressos: 695.305,09

Pressupost definitiu d’ingressos: 6.513.693,20

Drets reconeguts: 6.313.552,95

Drets anul·lats: 65.885,17

Devolució d’ingressos: 9.757,52

Recaptació neta: 5.492.765,04

Drets pendents de cobrament: 745.145,22

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 4.404.319,05

Baixes: 1.166.760,56

Recaptació: 1.200.273,80

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 2.037.284,69

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 2782429,91  
 
 
 
2.3.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES               

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 5.780.250,11 4.931.523,85 848.726,26

b. Altres operacions no financeres 207.660,15 671.472,72 -463.812,57

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.987.910,26 5.602.996,57 384.913,69

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 250000,00 434.274,48 -184.274,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 6.237.910,26 6.037.271,05 200.639,21
AJUSTOS:

101584,08

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 302.223,29

 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

grals. 

 

 
desviacions positives 

 
imports 

4508009 activitats dones 2013 Generalitat        3.355,00    

4650000 Retorn cànon residus 2013 consell comarcal      12.881,10    

4650002 conveni biblioteca 2014 consell comarcal      20.000,00    

  
total      36.236,10    

 
Aquestes desviacions positives resten el resultat pressupostari any 2015 per pertànyer 
a anys anteriors 
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desviacions negatives 
  compte 413        35.978,48    

 
Aquestes desviacions negatives sumen al resultat pressupostari, ja que s’ha imputat al 
pressupost del 2015 despeses que corresponen a l’exercici anterior. 
 
 
El resultat pressupostari ajustat seria: 
 

resultat pressupostari      302.223,29    

desviacions positives -      36.236,10    

desviacions negatives +      35.978,48    

resultat pressupostari ajustat      301.965,67    

 
 
2.3.4. Romanent de tresoreria:  
 

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària, són de 131.039,74€ i els creditors 
per devolucions d'ingressos són de 44,50€ . Per la qual cosa el romanent de 
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.023.562,40€. 
 
L’article 191.2 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 101.1 del Reial decret 500/1990, així com 
la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre 
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que 
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
L'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració Local, que modifica l'article 193 bis del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats 
per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de 
difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix 
alhora la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de referència: 

AJUNTAMENT DE  LES BORGES BLANQUES                   

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 163.022,73

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.872.821,38

(+) del Pressupost corrent 745.145,22

(+) de Pressupostos tancats 1.964.656,04

(+) d'operacions no pressupostàries 163.020,12

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.131.915,73

(+) del Pressupost corrent 295.826,51

(+) de Pressupostos tancats 7270,37

(+) d'operacions no pressupostàries 828.818,85

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 58.074,51

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.962.002,89

II. Saldos de dubtós cobrament 765398,83

III. Excés de finançament afectat 41957,42

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.154.646,64
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Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5% 
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25% 
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 50% 
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 75% 
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100% 
 
Exer. Econ. Descripció   Drets pendents 

              de cobrament 

    
          2002 1 Impostos directes. 0,00 

  
100% 0,00 

2002 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

31.119,74 

  
100% 31.119,74 

2002 

    

31.119,74 

    2003 1 Impostos directes. 0,00 

  
100% 0,00 

2003 

    

0,00 

    2004 1 Impostos directes. 529,10 

  
100% 529,10 

2004 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

48.734,31 

  
100% 48.734,31 

2004 

    

49.263,41 

    2005 1 Impostos directes. 1.006,03 

  
100% 1.006,03 

2005 2 Impostos indirectes. 8.172,90 

  
100% 8.172,90 

2005 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

54.035,68 

  
100% 54.035,68 

2005 7 Transferències de capital. 4.061,18 

    2005 

    

67.275,79 

    2006 1 Impostos directes. 1.704,35 

  
100% 1.704,35 

2006 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

666,69 

  
100% 666,69 

2006 

    

2.371,04 

    2007 1 Impostos directes. 2.933,62 

  
100% 2.933,62 

2007 2 Impostos indirectes. 26.196,59 

  
100% 26.196,59 

2007 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

2.551,59 

  
100% 2.551,59 

2007 

    

31.681,80 

    2008 1 Impostos directes. 8.759,83 

  
100% 8.759,83 

2008 2 Impostos indirectes. 21.398,89 

  
100% 21.398,89 

2008 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

17.361,94 

  
100% 17.361,94 

2008 

    

47.520,66 

    2009 1 Impostos directes. 11.753,44 

  
100% 11.753,44 

2009 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

20.189,31 

  
100% 20.189,31 

2009 7 Transferències de capital. 0,38 

    2009 

    

31.943,13 

    2010 1 Impostos directes. 27.290,60 

  
75% 20.467,95 

2010 2 Impostos indirectes. 6.455,19 

  
75% 4.841,39 

2010 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

7.570,40 

  
75% 5.677,80 

2010 4 Transferències corrents. 971,99 

  
75% 728,99 

2010 7 Transferències de capital. 8.808,84 

    2010 

    

51.097,02 

    2011 1 Impostos directes. 99.576,60 

  
75% 74.682,45 

2011 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

7.440,72 

  
75% 5.580,54 

2011 4 Transferències corrents. 110.041,31 

  
75% 82.530,98 

2011 7 Transferències de capital. 104.435,02 

    2011 

    

321.493,65 

    2012 1 Impostos directes. 95.343,12 

  
50% 47.671,56 

2012 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

37.755,74 

  
50% 18.877,87 

2012 4 Transferències corrents. 14.335,73 

  
50% 7.167,87 

2012 5 Ingressos patrimonials. 5.053,13 

    2012 7 Transferències de capital. 90.951,68 
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2012 

    

243.439,40 

    2013 1 Impostos directes. 203.528,85 

  
25% 50.882,21 

2013 2 Impostos indirectes. 561,66 

  
25% 140,42 

2013 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

25.171,96 

  
25% 6.292,99 

2013 4 Transferències corrents. 39.997,50 

  
25% 9.999,38 

2013 5 Ingressos patrimonials. 1.119,14 

    2013 7 Transferències de capital. 272.905,12 

    2013 

    

543.284,23 

    2014 1 Impostos directes. 295.281,89 

  
25% 73.820,47 

2014 2 Impostos indirectes. 0,00 

  
25% 0,00 

2014 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

49.393,48 

  
25% 12.348,37 

2014 4 Transferències corrents. 237.274,45 

  
25% 59.318,61 

2014 5 Ingressos patrimonials. 9.523,52 

    2014 7 Transferències de capital. 25.321,48 

    2014 

    

616.794,82 

    

    

TOTAL 2.037.284,69 

     
 
Econ. Descripció Drets pendents 

           de cobrament 

   1 Impostos directes. 254.599,11 5% 12.729,96 

 2 Impostos indirectes. 6.680,96 5% 334,05 

 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos. 

54.013,99 
5% 2.700,70 

 4 Transferències corrents. 229.805,25 5% 11.490,26 

 5 Ingressos patrimonials. 11.014,61 

   7 Transferències de capital. 40.000,00 

   9 Passius financers. 0,00 

   
   

TOTAL 596.113,92 

   

  
Dotació prov. Dubtós cobrament 2015 738.143,86   

 
        Tot i ser, el saldo de dubtós cobrament, força elevat és perfectament assumible pel 

municipi, tal i com demostra el romanent de tresoreria amb saldo positiu, motiu pel 
qual  es recomana dur a terme l’expedient per a la declaració de fallits de molts 
impostos i taxes que tot i estar reconeguts es saben del cert que no es cobraran, ja 
sigui per estar prescrits, o bé per estar incorrectament comptabilitzats en no tenir 
suport documental que els serveixi de base i permeti el seu cobrament; o com és el 
cas de l’exercici 2015 uns reconeixements de drets, d’un import de 738.143,86. 
Igualment es detecta que hi ha alguns impostos d’obres que ja els interessats han 
manifestat durant l’any 2014 i principis del 2015 la seva voluntat de no dur a terme 
l’obra o instal·lació. 
 
2.3.5. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 476.422,15 €. Estan formats pels 
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària.  
 
2.4.2  Estalvi. 
Estalvi corrent després amortitzacions  
L’estalvi sobre l’execució del pressupost comprova si es compleix la regla d'or de les 
finances públiques, és a dir que els ingressos corrents són capaços de finançar les 
despeses corrents més l'amortització del deute (només es pot incórrer en dèficit si és 
per finançar despeses d'inversió). El seu import negatiu comporta una pèrdua de 
capacitat financera de l'entitat local per assumir els seus compromisos de despesa 
presents i futurs. Efectuats els càlculs oportuns, l’estalvi corrent després de les 
amortitzacions és de 375.071,25€. 
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CÀLCUL ESTALVI BRUT (CORRENT) DESPRÉS AMORTITZACIONS (E. EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST)  

AJUNTAMENT 

A. Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) 5.780.250,11 

B. Despeses corrents (Cap. 1 a 4) 4.931.523,85 

C. Amortització de deute (anualitat teòrica) 473.655,01 

(A-B-C) Estalvi 375.071,25 

Ajustaments   

(+) Despesa corrent finançada amb romanent 0,00 

(+) Amortització anticipada finançada amb baixes, majors 
ingressos, ingressos financers, romanent de tresoreria  0,00 

(-) Passius financers per a finançar despesa corrent de 
l'exercici 0,00 

Estalvi execució del pressupost 375.071,25 

% sobre ingressos corrents liquidats 6,5% 

2.4.2 Estalvi net  
S'ha calculat l'anualitat teòrica d'amortització de cadascun dels préstecs, així com 
l'Estalvi Net d'acord amb el que estableix l'article 53.1 del TRLRHL, amb els resultats 
que es detallen seguidament. 
 

CODI PRÉSTEC 

Deute 
pendent a 
31/12/15 

Anys que 
manquen 

fins al 
venciment Interessos Amortització 

Anualitat 
teòrica 

2006/01 BBVA REFINANÇAMENT 2004 693.699,32 4   1.393,89 121.692,14 123.086,03 

2006/02 LA CAIXA REFINANÇAMENT 2004 593.925,97 4   1.390,75 172.858,77 174.249,52 

2010/01 CAIXA PENEDÈS (BANC SABADELL-BMN) 197.063,48 6   4.897,13 31.226,01 36.123,14 

2012/03 CATALUNYA CAIXA (PLA PROVEÏDORS) 528.259,56 7   1.902,67 0,00 1.902,67 

2013/01 SANT FORTUNAT (PLA DE BARRIS) 194.495,40 3   9.704,06 64.831,80 74.535,86 

2013/02 SANT FORTUNAT (TENNIS TAULA) 209.250,00 8   15.473,53 27.000,00 42.473,53 

2015/01 SANT FORTUNAT (CASERNA) 233.334,24 11   4.618,50 16.665,76 21.284,26 

    2.650.027,97   39.380,53 434.274,48 473.655,01 

 
Aquest càlcul s’efectua ajustat al que es disposa a l’article 53.1 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; al càlcul de l’estalvi net. 
En data 22 d’abril de 2016 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2015, que es detallen a continuació: 
 
2.5.Estats consolidats 
 
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord 
amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
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2.5.1 Agents que constitueixen l'Administració local. 
 
a) Entitat local: Ajuntament de Les Borges Blanques 
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent 

 

CONSOLIDAT
PRESSUPOST 

D'INGRESSOS
CONSOLIDAT

PRESSUPOST 

DE DESPESES

Capítol 1 3.051.900,75 Capítol 1 1.877.771,89

Capítol 2 68.633,49 Capítol 2 2.491.998,25

Capítol 3 854.703,78 Capítol 3 63.233,72

Capítol 4 1.579.307,77 Capítol 4 498.521,98

Capítol 5 225.704,32 Capítol 5

Capítol 6 Capítol 6 664.774,45

Capítol 7 207.660,15 Capítol 7 6.698,27

Capítol 8 Capítol 8 0,00

Capítol 9 250.000,00 Capítol 9 434.274,48

TOTAL 6.237.910,26 TOTAL 6.037.273,04  
 
 
2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 1.025.295,30€ 
d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 5.987.910,26 

Despeses no financeres 5.602.998,56 

Superàvit no financer 384.911,70 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  598.522,27 

PTE 51.164,31 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 9.302,98 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 6.637.596,84 

Despeses ajustades 5.612.301,54 

Capacitat de finançament 1.025.295,30 

 
 
2.7. Compliment de la regla de la despesa 
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A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2015. 
 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament 
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 
superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 105.864,16 euros. 
 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2014 
Liquidació exercici 2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos 

5.433.171,95 5.541.014,84 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC) 

35.978,48 9.302,98 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 

  0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local. 

  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'ex. pendents 
d'aplicar a pressupost. 

 35.978,48 9.302,98 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adq. amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a 
proveïdors 2012 

  0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute 

5.469.150,43 5.550.317,82 
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-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren 
la Corp. Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la UE o d'altres Adm 
públiques 

385.338,10 506.280,09 

Unió Europea 8.253,34 0,00 

Estat 39.708,41 18.554,14 

Comunitat Autònoma 202.894,64 151.999,90 

Diputacions 134.481,71 312.726,05 

Altres Administracions Públiques   23.000,00 

- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament 

  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 

5.083.812,33 5.044.037,73 

Taxa de ref. de creix. del PIB (2) 0,013   

Despesa computable incrementada per la 
taxa de ref. 

5.149.901,89   

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 
(EX. n-1) (4) 

5.149.901,89   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  
(Exercici n) (5) 

  5.044.037,73 

Marge de compliment   105.864,16 

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 
  -0,78% 

 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.8.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 
    Nivell de deute viu Import 

  Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)     5.780.250,11 

  CCEE 0,00 

  QQUU  0,00 

  ALTRES 0,00 

  Total ingressos corrents consolidats ajustats:  5.780.250,11 

  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 2.650.027,97 

  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 977.491,03 
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  Ràtio de deute viu consolidat:  62,76% 

 
2.8.2. Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat: 

 

Any 
Tipus 

Període Període Data 

Periode 
Mig 

Pagament 

Rati 
Operacions 

Pagades 

Rati 
Operacions 
Pendents 

Total 
Pagament 

Total 
Pendents 

2015 Trimestral 04 31/12/2015 4,7528786 6,64214420 -0,23317512 797.558,38 302.202,81 

 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
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resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tant, RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats 
figura a la part . 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 

El Ple es dóna per assabentat d’aquest decret. 
 
 
4.- ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA “CANAL VIU”, EN 
DEFENSA DE LES ARBREDES DEL CANAL D’URGELL I ENTORN 
 
La regidora, senyora Núria Palau, dóna lectura del manifest que es proposa i 
del que ja es va donar compte a Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica celebrada el 24 de maig de 2016: 
 

“El passat dijous 10 de març a Mollerussa, es va celebrar una assemblea 
oberta per tal d’afrontar el futur de les banquetes arbrades. L’objectiu d’aquesta 
trobada era crear una plataforma que lluiti per la preservació de les banquetes 
arbrades dels Canals d’Urgell de forma conjunta. Una quinzena d’entitats i 
diverses persones a títol individual van assistir-hi i van començar a pensar en 
quines actuacions es poden dur a terme per tal de garantir la preservació de les 
arbredes que acompanyen el Canal d’Urgell i les seves sèquies. D'aquesta 
forma va néixer la plataforma Canal Viu. 
 
Entre les primeres accions que s’han dut a terme ha estat l’elaboració d’un 
manifest a favor de la preservació de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell 
i les seves sèquies. Es proposa a l’Ajuntament l’adhesió al mateix, el qual te el 
següent text: 
 
“Davant el futur incert de les zones arbrades dels Canal d’Urgell i el seu entorn, 
les entitats i associacions que encapçalen aquest manifest declaren que: 
Cal reivindicar el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació de 
ribera dels cursos d’aigua que travessen la plana urgellenca i, per extensió, de 
tota la plana de Lleida. A més de les banquetes, els rius i torrents naturals: el 
Corb, el Sió, l’Ondara, la Femosa, el Set, etc. També cal tenir en compte les 
arbredes que es troben a l’entorn del canal, ja sigui vorejant camins o 
carreteres. 
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Cal fer compatible el principal servei dels Canals d’Urgell, el reg i el 
subministrament a la plana d’Urgell, amb els usos lúdics, culturals, paisatgístics 
i ambientals de les banquetes arbrades. 
Cal declarar de les banquetes arbrades que encara es conserven en el canal 
d’Urgell i les diferents sèquies, així com els boscos de ribera dels nostres rius i 
desguassos, o altres arbredes de l’entorn, com ÀREES D’INTERÈS NATURAL 
i , segons el cas, com a Bé Cultural d’Interès Local (a cada municipi) o Bé 
Cultural d’Interès Nacional (en el seu conjunt), amb la finalitat de protegir-les 
legalment. 
Cal realitzar estudis avaluacions d’impacte ambiental prèviament a qualsevol 
intervenció o explotació de l’arbrat de les banquetes, així com a l’aplicació de 
mesures correctores per a reduir-ne els possibles impactes. 
Les institucions locals, comarcals i nacionals destinin recursos i esforços per a 
la promoció turística i la conservació d’aquests espais naturals.” 
 
DEBAT: 
La senyora Núria Palau fa una breu explicació del contingut d’aquest manifest, 
que té per objectiu dignificar l’espai com a zona de lleure i reclam turístic. 
 
El senyor Salvador Noguera pregunta si el 10 de març es va assistir a 
l’assemblea a la que fa referència el manifest. 
El senyor Alcalde explica que hi va anar i que es va fer una valoració general 
entenent que els ajuntaments afectats havien d’intervenir. Des de 1998 no 
s’havia fet res en aquest sentit, pel que cal dur a terme una nova actuació per 
tal de dignificar-ho. També es demanarà un ajut al Feder. 
 
El senyor Salvador Noguera pregunta quines són aquestes 15 entitats a què es 
fa referència i si la Casa Canal hi participa, si canviarà la seva política en la 
matèria. 
 
El senyor Alcalde respon que són diverses les entitats entre elles la Casa 
Canal. 
 
El senyor Josep Ramon Farran demana la paraula per dir que no és cert que 
des de l’any 1997 no s’hagi fet res ja que a Juneda existeix l’entitat “Els Amics 
de la Banqueta” que ha dut a terme actuacions per preservar l’espai mentre 
que la Casa Canal ha realitzat obres a la quarta sèquia per malmetre-la. És una 
bona notícia. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
 

 

5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC EN FAVOR DE LA 
REPÚBLICA CATALANA 
 
El senyor Salvador Noguera i Vilalta, portaveu/regidor del Grup Municipal ERC 
llegeix la moció, i diu que aquesta no els va ser acceptada a l’anterior ple: 
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Les Borges és una ciutat amb una perllongada, sòlida i acreditada vocació 
republicana que en el decurs dels segles XX i XXI s'ha manifestat de diverses 
maneres i múltiples ocasions. A Les Borges Blanques es forjà com a polític en 
Francesc Macià i Llussà que l'any 1931 va proclamar la República Catalana 
després d'obtenir el suport majoritari del poble català i de l'electorat borgenc. A 
Les Borges aquesta proclamació fou secundada per en Pere Mias, que també 
proclamà la república a la nostra ciutat. 
 
Durant la legislatura 1995/1999 Les Borges fou una de les primeres capitals de 
comarca i de les primeres poblacions catalanes, que van retirar els símbols 
monàrquics de les dependències municipals i no hi han tornat a lluir mai més. A 
Les Borges el sentiment republicà, d'ençà de la restauració de la democràcia, 
ha tingut una presència política explícita molt superior a la de la majoria de 
poblacions de Ponent i un gran suport popular. Per tot això i perquè considerem 
que l'ideal republicà representa un model de societat que rebutja els privilegis 
de tota mena, preserva el bé comú i l'interès públic, encoratja a garantir la 
igualtat de drets i deures i atorga a la ciutadania la capacitat per decidir 
lliurement el seu destí mitjançant les urnes i la participació cívica i política. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. No reconeixem a la monarquia espanyola com a sobirana nostra, 
perquè mai el poble català no ha pogut votar específicament la seva 
implantació  i el seu origen està vinculat a l'anterior i oprobiosa dictadura. 
 
Segon. Declarem ser i sentir-nos republicans i aspirem a una forma de govern 
amb un cap d'estat escollit a les urnes i sense drets ni prebendes vitalicis. 
Alhora, renunciem a ser tractats com a súbdits i anunciem que no acatarem cap 
ordre ni imposició que provingui de la monarquia espanyola, que considerem 
il·legítima.  
 
Tercer. El nostra republicanisme no va adreçat contra cap persona ni cap 
llinatge concret, perquè respon a unes conviccions democràtiques molt fermes, 
que són compatibles amb el respecte institucional que ens mereix el rei 
d'Espanya com a cap d'un estat que no és el  nostre, però que quan 
esdevindrem una república independent rebrà el tracte escaient com qualsevol 
altre mandatari homòleg. 
 
Quart. Avançant-nos a la proclamació de la República Catalana que tant 
anhelem i que no tardarem a gaudir, estem disposats a captenir-nos ja com a 
ciutadans lleials  seus i a no reconèixer altres símbols ni autoritats que s'hi 
contraposin. 
 
Cinquè. Volem traslladar aquests acords al nostre govern, al nostre Parlament i 
a l'opinió pública per tal de deixar-ne constància. 
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DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran anuncia que votaran a favor d’aquesta moció ja 
que cal fer passos ferms d’autoafirmació sense que suposi cap exclusió al 
sentiment legítim d’espanyolitat que pot tenir tot ciutadà català.  
 
El senyor Alcalde intervé per dir que la república ha de facilitar la maduresa de 
la societat i ha de permetre cohesionar els valors democràtics. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot a 
favor de tots els regidors.  
 
 

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA 
PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER 
CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL 
 
El senyor Albert Valero, regidor del Grup Municipal ERC fa una explicació 

resumida del contingut de la moció següent: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 29 de desembre s’han dut a terme més de 2500 actes arreu del mon, 
incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal 
d’aconseguir que en la cimera que la COP21 celebra a Paris del 30 de 
novembre a l’11 de desembre els governs signin un acord mundial per fer front 
el canvi climàtic i s’ implementin les mesures necessàries per impedir que 
l’augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots 
aquests actes volen ser una crida ciutadana perquè els representants polítics 
es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de reduir les emissions de 
diòxid de carboni i iniciar una transició energètica  basada en les energies 
netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat 
energètica. 
 
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat 
espanyol, es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del 
consum en massa de combustibles fòssils.  Tots els àmbits científics 
internacionals estan d’acord en que són aquests els principal responsables del 
canvi  climàtic global 
 
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius 
governs centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es 
justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen 
alternatives a la substitució completa d’aquests perillosos sistemes de 
producció d’energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un ús 
més eficient de l’energia.  
 
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un 
nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la 
realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència 
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energètica de l'exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un 
nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa 
amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora 
la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a 
més, és una eina que, en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar 
la pobresa energètica. 
 
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit 
d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van 
aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions en energies 
renovables i la imposició de llindars de potència per a les instal·lacions 
d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien 
rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara 
estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les 
administracions públiques.  
 
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real 
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo” on 
culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició de 
sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge 
d'energia,  allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”, 
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.  
 
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de 
l'actual administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i 
oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques 
alternatives, sostenibles, eficients i Que prioritzin el benefici de la ciutadania 
deixant sense efectes, entre d’altres  l’autonomia local  en matèria de 
subministraments 
 
Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis 
que les permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció 
testimonial  existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim 
d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant 
a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós amb el 
medi. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Manifesta la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat 
espanyol en especial en allò que fa referència a la penalització de 
l’autoproducció i autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació 
del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual 
en demana la seva derogació immediata. 
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Segon.  Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a 
eliminar els impediments i traves injustificades a l ’autoconsum i l’autogeneració  
elèctrica així com a  presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la 
ciutadania a l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les 
simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i qualsevol 
aspecte discriminatori existent.  
 
Tercer. Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les 
possibilitats de contractació de subministrament d'energia verda per aquelles 
dependències i instal·lacions d'aquest Ajuntament que l’actual situació 
contractual li permeti per tal de promoure la producció i consum d'aquest tipus 
d'energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania 
energètica local 
 

DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran, regidor de la CUP, intervé per dir que el nom 
no fa la cosa. El diari La Mañana l’any 2003 parlava d’una empresa 
encapçalada per un franquista, existeixen altres exemples com aquest. Cal 
situar-se en el model alemany on el 60% de les energies renovables verdes 
estan en mans de la gent. Existeix un poble a Baviera on des de 2001 es va 
decidir fer un pas cap a la aquest tipus d’energia i 18 anys després han estat 
capaços d’autoabastir-se i produir energia. Aquí a Borges es produeix deu 
vegades l’energia que es consumeix. Per tant, cal definir el model de producció. 
 
El senyor Daniel Not, regidor de CIU es manifesta a favor d’aquesta moció 
perquè suposa un bé pel municipi. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
 

 

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE DECLARACIÓ 
DE MUNICIPI OPOSAT A L’APLICACIÓ DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC 
DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP) 
 
El senyor Albert Valero, regidor del Grup Municipal ERC fa un breu resum del 

contingut de la moció següent: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

L’any 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la 
Unió Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (conegut com TTIP per les sigles en anglès), 
presumptament amb la finalitat d'incrementar el comerç entre la UE i els EUA 
reduint no només les barreres aranzelàries (el nivell és ja molt baix), sinó, 
sobretot, les barreres no aranzelàries, amb l'objectiu de la creació d'ocupació, 
el creixement econòmic i la millora de la competitivitat. 
 



22 
 

Des de llavors, la UE i els EUA estan negociant, amb un intolerable dèficit de 
transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants 
polítics (parlaments nacionals i europeu), un ampli acord de liberalització del 
comerç i les inversions que representa un seriós perill per a la democràcia i la 
deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant 
l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l'interès general. 
 
EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels 
inversors. En el cas de presentar conflictes per part d'aquests inversors amb els 
Estats, un tribunal especial d'arbitratge s'encarregaria de resoldre'ls. Aquest 
tribunal tindria competències per imposar compensacions econòmiques dels 
estats als inversors estrangers, sempre que aquests demostrin que aquells 
s'apliquen certes mesures (p. Ex. L'augment d'estàndards mediambientals o 
sanitaris) que redueixin els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no podria 
en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans 
d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. 
 
Això significa, de fet, limitar la capacitat de les administracions públiques de 
qualsevol nivell (estatal, autonòmic o municipal), per adoptar polítiques en les 
àrees de salut pública, medi ambient o protecció social i laboral per por a les 
possibles indemnitzacions a les que haurien de fer front en ser demandats per 
les empreses transnacionals. 
 
La cooperació reguladora, tal com es pretén establir al TTIP, tindria com a 
conseqüència que qualsevol iniciativa reglamentària municipal, per exemple  
l’elaboració de les ordenances reguladores dels polígons industrials que 
incloguin criteris de sostenibilitat, podria qüestionar-se per les empreses 
transnacionals, havent de passar un filtre cost-benefici i una avaluació 
d'impacte comercial per poder aprovar-se, el que en la pràctica portaria al seu 
bloqueig en la majoria dels casos. 
 
Aquest tractat suposaria la mercantilització absoluta de les nostres vides i la 
submissió total de la sobirania dels estats als interessos de les grans 
corporacions. 
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de 
prestació dels mateixos a les empreses transnacionals, així com a les compres 
i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques, posa en perill 
tots els serveis públics i les compres públiques en tots els nivells de poder, i 
compromet la facultat dels representants elegits per administrar lliurement les 
seves comunitats locals i promocionar l'activitat industrial, l'ocupació i les 
iniciatives locals. 
 
Si les negociacions sobre el TTIP segueixen endavant, la lògica imposada per 
aquest tractat portaria al desmantellament dels serveis públics, així com a la 
pèrdua de llibertat dels poders locals per subministrar els serveis necessaris 
que permetin satisfer les necessitats socials de les seves poblacions i la 
promoció de polítiques de foment de l'activitat industrial i de l'ocupació local. 
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Aquesta major liberalització de les relacions comercials EUA-UE, tal com està 
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, 
és a dir, de les regulacions que protegeixen al consumidor, als treballadors i al 
medi ambient, ja que aquestes regulacions s'enfronten als beneficis de les 
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de precaució" vigent a 
Europa, el qual regula la legislació sobre alimentació i drets dels consumidors 
europeus 
 
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de Catalunya, a la planificada 
ofensiva del neoliberalisme conservador del govern espanyol de 
desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius bàsics: 
- Restringir la democràcia i l'autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La total privatització dels serveis municipals. 
 
Els ciutadans de tota la UE, tenen dret a ser informats sobre la legislació que 
serà acordada a escala europea que els pugui afectar, perquè d'aquesta 
manera puguin expressar les seves opinions . Aquest dret no s'ha facilitat fins 
ara amagant-se les negociacions que s'estan produint en relació amb l'TTIP. 
 
Els representants de la ciutadania tenim el deure i l’obligació de protegir els 
drets comuns socials, econòmics i mediambientals, i a fer front als perills i 
exigències que vol imposar el TTIP aplicant pràctiques avui prohibides per les 
lleis europees. 
 
Cal esmentar entre elles la producció de productes químics i farmacèutics 
sense que la seva innocuïtat estigui comprovada científicament, l'acceptació 
d'aliments modificats genèticament, el consum de carn de vedella i de porc 
tractat amb hormones, el pollastre esterilitzat amb clor o l'extracció de gas per 
mitjà de la tècnica del fracking. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS 

 
Primer. Declarar la nostra ciutat OPOSADA al TTIP 
 
Segon. Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya: 

 El seu posicionament favorable a la suspensió de les 
negociacions del TTIP i el TISA (Acord Multilateral per a la Liberalització 
i Privatització de Serveis Públics). 

 El seu suport a evitar la participació directa o indirecta de les ETN, 
a través de qualsevol tipus d’organisme o lobbies, en els processos 
reguladors o normatius de la UE i els seus Estats membres en relació 
amb temes socials, laborals, sanitaris, mediambientals o qualsevol altra 
matèria. 

 El seu posicionament favorable que en cas que les negociacions 
del TTIP fructifiquin en un text consolidat, el procés de ratificació hagi de 
passar, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, pels parlaments 
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dels 28 països membres de la UE, ja que el contingut del mateix 
desborda les competències exclusives de la Comissió Europea i ha de 
ser per tant considerat com un acord mixt. 

 
Tercer. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a 
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè es registri, en 
quedi constància i ho puguin traslladar als seus representants  en el Parlament 
Europeu. 
 
 
DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran, regidor de la CUP, intervé per dir que estan a 
favor d’aquesta moció. Es podria insistir en qüestions aranzelàries, en com 
s’entén l’economia i com s’han de sotmetre a les restriccions aranzelàries de 
cada país. Cal posar-se d’acord en la seguretat i qualitat alimentàries, salut 
pública, seguretat dels treballadors, sanitat animal, etc. Cal un prisma de major 
obertura. Aquesta tractat del TTIP diu que cal reduir els costos però cal tenir en 
compte que les restriccions europees per produir determinats aliments a EAU 
no existeixen. En aquest punt la Unió de Pagesos afirma que no ha de suposar 
rebaixar les restriccions i evitar la reducció de les exigències. 
 
El senyor Alcalde considera les aportacions exposades i les entén però no les 
comparteixen perquè tot i que aquests acords i negociacions comporten riscos 
també poden comportar avantatges des del punt de vist del creixement de les 
exportacions, com per exemple: 
1. El fet de trobar-nos en una societat globalitzada 
2. Ja han existit acords bilaterals transpacífic, de l’atlàntic nord, dels que cal 
evitar quedar fora. 
3. Des de la crisi de 2008 existeix una gran necessitat de creixement atesa la 
poca capacitat de generar-la i després que la UE hagi donat llum verda a la 
negociació amb els EUA per entendre la necessitat de rebaixar aranzels 
duaners, ja que EUA és una gran potència i alhora el primer soci comercial de 
la UE suposant un 45% del volum de negocis. 
Existeixen arguments a favor com pot ser aquesta reducció dels aranzels quan 
encara existeixen dificultats el que permetrà nova riquesa i generar 400.000 
llocs de treball amb un gran augment del PIB.  
Reconeix que aquest tractat comporta un risc pel que cal ser rigorós perquè 
Catalunya no està ben representada ja que només hi és Espanya de manera 
bastant passiva però no es pot refusar d’entrada. 
Considera que els riscos que aquest tractat comporta són: 
- des del punt de vista del medi ambient, que cal representar i garantir 
- l’arbitratge com a via de solució en els conflictes que en puguin derivar, si bé 
no té per què afectar sempre  
- el secretisme amb què s’estan portant les negociacions 
- el risc social i pels riscos laborals, ja que aquest tractat pot comportar un 
augment de la competitivitat però els sindicats i forces polítiques ho haurien de 
vetllar 
- el govern espanyol, que actualment no és el millor interlocutor  
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Per tot això, tot i els riscos també hi ha avantatges pel que no cal tancar la 
porta i no es pot ser tan dràstic, malgrat Catalunya no compta amb la 
representació necessària. Reconeix que existeixen llacunes en matèria de 
seguretat alimentària, el sistema de protecció d’inversions, la protecció del 
consumidor així com per a les PIMES que quedes excloses i aquí n’existeix un 
gran gruix que cal tractar de forma separada. Cal recolzar la transparència i les 
negociacions que es rebin des d’Europa ja que des d’Espanya no es rebran. 
 
El senyor Salvador Noguera i Vilalta, diu que si es posen en una balança els 
pros i els contres, aquests darrers pesen més.  
 
El senyor Albert Valero demana la paraula per dir que tot i la opacitat amb que 
s’estan portant les negociacions existeix una comissió de seguiment que ha 
tingut accés al que s’està fent i a partir d’aquí s’estan aprovant mocions a 
diversos ajuntaments com el de Lleida, Barcelona, Sort, Banyoles, Valladolid, 
Santiago i també el Parlament andalús, el canari, el càntabre entre altres. A 
Alemanya més de 1000 municipis han aprovat mocions i s’ha engegat una 
campanya de recollida de signatures, pel que ens trobem davant un moviment 
que sorgeix de la preocupació davant els perills que el tractat entranya. 
 
El senyor Josep Ramon Farran demana la paraula per dir que la defensa 
d’aquesta moció no és un llistat de pros i contres, ja que existeixen línies 
vermelles en matèria de seguretat alimentària i sobirania popular, que es pot 
veure afectada a l’hora d’acudir a l’arbitratge perquè és molt greu.  
 
El senyor alcalde diu es tracta d’un debat a nivell més elevat i no haurien de ser 
dogmes establerts. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació que queda rebutjada per haver 
obtingut el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart.  
Vots en contra.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau 
Minguella, Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
Abstenció.- Cap 
 
El senyor Josep Ramon Farran diu que la darrera paraula en el debat d’una moció 

l’hauria de tenir el grup que la presenta. 
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8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA DEFENSA 

DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS 

ATACS A LES LLEIS CATALANES 

 

La senyora Montserrat Casals, regidora del Grup Municipal ERC fa una breu 

explicació del contingut de la moció següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions 

de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes 

que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania 

del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de 

diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions 

davant un tribunal mancant de legitimitat. 

 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions 

esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un 

fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions 

catalanes com la suspensió  de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de 

la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional 

la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de l’impost sobre la 

producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la 

cambra legislativa catalana.  

 

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 

directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi 

econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la 

ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la 

Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 

24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 

pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món 

local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació 

d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la 

responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els 

poders públics. 

 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat 

inconstitucionals lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de 

Catalunya, l’actuació les seves institucions i del model territorial fent que aquestes 

quedin en suspens.  
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Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la 

potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat 

polític. 

 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre 

Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència 

dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el 

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

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

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

institucions de l'Estat espanyol”. 

 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 

Borges Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS 

 

Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 

refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 

 

Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 

reglamentari al que s'ha compromès i en la relació  amb els serveis socials. 

 

Tercer.  Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015,  

com és la d´impulsar accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca 

o de lloguer, i la de buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar 

deutes contrets per habitatge habitual, quan els nostres ciutadans es trobin en 

aquestes circumstancies. 

 
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de 
continuar treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la 
suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania  del Parlament de 
Catalunya. 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 

Municipis de Catalunya. 

  

DEBAT: No hi ha intervencions. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
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9.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN RELACIÓ 

A LA CREACIÓ D’UN ESPAI D’ESBARJO PER A GOSSOS 

 

El senyor Enric Farran, regidor del Grup Municipal ERC llegeix la proposta: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els darrers anys s’han creat vincles afectius importants entre els animals de 
companyia i els humans. És per això que cada vegada hi ha més ciutadans que 
tenen a càrrec un animal domèstic. 
 
La convivència amb els animals  a l’entorn urbà és quelcom important que es 
regula a través d’una normativa bàsica de drets i deures dels ciutadans. 
L’objectiu, com sempre, és aconseguir mantenir la llibertat dels individus en el 
marc del respecte.  
 
Amb l’objectiu de preservar l’ordre i la higiene, es demana als propietaris 
d’animals de companyia que evitin deixar els excrements a les vies o espais 
públics, així com les miccions d’aquests animals a les façanes dels edificis o en 
el mobiliari urbà. 
 
Així mateix, per evitar riscos sanitaris, no hauria d'ésser permès accedir als 
espais reservats per al joc infantil amb animals de companyia. 
 
Atès que, sovint tots els equips de govern d’ara i del passat han rebut queixes 
referents a la convivència entre els veïns propietaris de gossos i la resta 
d’usuaris de la via pública, en el tema de les  defecacions. 
 
Atès que per seguretat dins del casc urbà  els gossos és obligatori que sempre 
vagin lligats, i per tant tenen poques oportunitats de córrer lliurement. 
 
Atès que vivim en un entorn rural, però a l’hora molt utilitzat per fer activitats 
esportives a l’aire lliure, bicicleta, caminar, córrer, i per tant, deixar els gossos 
lliures pot suposar incomoditat, i fins i tot situacions perilloses. 
 
Tenint en compte la gran quantitat de borgencs i borgenques que tenim gossos 
i que  veiem en la sociacilització i l’esbarjo dels nostres animals una tasca de 
prevenció de conflictes amb els nostres veïns. 
Tenint en compte que a les Borges tenim diferents solars propietat de 
particulars i que l’Ajuntament es fa càrrec de la seva neteja i que podrien servir 
per aquest ús. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. L’estudi d’espais propers al casc urbà disponibles per l’ús que es 
proposa. 
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Segon. La creació d’un espai d’esbarjo per a gossos dins del casc urbà en l'espai 
acordat. Aquesta àrea d'esbarjo estarà voltada amb una tanca perimetral de fusta 
o bé metàl·lica de 80 o més cm d'alçada, amb dues entrades. A l'interior hi haurà 
bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no 
oxidable on dipositar-les, una font dissenyada perquè els gossos puguin beure 
sense dificultats, i pals de fusta perquè els animals se sentin atrets d'anar a orinar 
al mateix punt i evitar així que es malmeti l'equipament públic que hi ha al tancat. 
L'àrea d'esbarjo per a gossos estarà enjardinada amb arbustos que ornamentaran 
l'espai i arbres que ombrejaran les zones amb bancs. Al costat de la porta d'accés 
hi haurà rètols que informaran de l'obligació que tenen els propietaris de recollir 
els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l'espai. En 
aquests rètols també hi figuraran les dates de la desinfecció de l'espai. 
 

 

DEBAT: 
El senyor Enric Farran fa una breu explicació del contingut d’aquesta proposta 
que és d’equipament, demana l’estudi de la proposta perquè és una prevenció 
davant possibles conflictes. 
 
El senyor Josep Ramon Farran diu que estan a favor tot i que haguessin votat 
més a favor amb la redacció inicial que es va presentar perquè plantejava una 
proposta participativa. Convida als grups municipals a posar aquest tema a 
disposició de la ciutadania i organitzar un procés participatiu. 
 
La senyora Núria Palau diu que des de l’Ajuntament s’han dut a terme diverses 
actuacions en aquest tema, costa molt mantenir netes les voreres ja que cal 
que els propietaris dels gossos ho recullin. Aquesta problemàtica ja està 
prevista al Pla de Govern i és necessari dur-ho a terme però es farà quan 
pressupostàriament sigui possible. S’han mantingut contactes amb altres 
municipis, s’ha parlat amb la ciutadania i s’han copsat propostes. És un sí a la 
proposta però un no a la moció com a tal. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació que queda rebutjada per haver 
obtingut el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart.  
Vots en contra.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau 
Minguella, Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
Abstenció.- Cap 
 
 
 
 
 
 



30 
 

10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP “FEM UN 
PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR” 
 
El senyor Josep Ramon Farran Belart, portaveu del Grup Municipal de la CUP 

llegeix la moció: 

 
El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 
1/XI  sobre l’inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat 
secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus plens.  
 
És en aquest moment que l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, 
clarament partidistes, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments 
catalans i els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert 
una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la 
Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional 
Catalana.  
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant 
obrir vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i 
regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael 
Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de 
Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, 
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-
se com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la 
Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant 
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris 
promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas 
dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els 
Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó 
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han 
aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.  
 
Entenem que el poble i les institucions catalanes hem de deixar-nos de 
supeditar a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les 
decisions del Tribunal Constitucional, carent ja de legimititat democràtica. Cal 
exercir, per tant, la desobediència: per fer una truita, caldrà trencar els ous. 
 
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant 
de tot aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP 
proposa al ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 
 
Segon. Traslladar al Govern de la Generalitat, conjuntament amb la resta de 
municipis de la comarca i de manera coordinada amb el Consell Comarcal, la 
necessitat de plantejar accions coordinades de desobediència a nivell nacional, 
i de donar assessorament legal a les autoritats municipals que decideixin no 
acatar el Tribunal Constitucional o l’Audiència Nacional.  
 
Tercer. Demanar al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior 
que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com 
a objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular. 
 
Quart. Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix 
temps, demanem al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos 
d’Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir 
qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en 
relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 
 
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes 
(AMI, ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes 
Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès. 
 
No obstant, el Ple decidirà. 
 
 

DEBAT: 
El Josep Ramon Farran Belart, fa una breu explicació del contingut d’aquesta 
moció i diu que ja no exigeix, tal com es preveia en la redacció inicialment 
presentada. No s’ha d’entendre des d’un òptica de confrontació, ja que tant CIU 
com ERC i la CUP des del 2012 han hagut d’aguantar acusacions diverses per 
aquestes qüestions. Es plantejar per a articular punts de trobada i això va lligat 
amb el compromís adquirit amb la presa del càrrec. No s’ha de deixar 
abandonats als polítics. 
 
El senyor Salvador Noguera diu que estan a favor ja que és un reforç del que ja 
es va votar al 9 de novembre. 
El senyor Alcalde agraeix al senyor Josep Ramon Farran l’esforç fet per 
presentar una moció que pugui comptar amb el consens més ampli possible. 
S’entén l’esperit de la proposta i hi estan d’acord, tot i que no ens podem 
oposar a tot ja que actualment hi ha un marc jurídic que cal respectar. 
 
El Josep Ramon Farran Belart, diu que cal felicitar-se a tots plegats per anar 
forjant complicitats i trobar consens. 
 
ACORD:  
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El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
 
 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP MOCIÓ 
PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014 PER A GARANTIR ELS 
DRETS DEL COL·LECTIU LGTBI I PER A ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA 
BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

 
El senyor Josep Ramon Farran Belart, portaveu del Grup Municipal de la CUP 

llegeix la moció: 

 
Per combatre i eradicar situacions de discriminació i violència, el Parlament de 
Catalunya va aprovar  la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  
 
Malgrat ésser una llei pionera a nivell mundial, no s’està desplegant, cosa que 
afavoreix el desconeixement, per part de bona part del col·lectiu, del 
procediment per presentar una denúncia davant una agressió de caràcter 
transfòbic, homofòbic o bifòbic. També a causa d’aquesta no implementació 
resten moltes denúncies d’agressions sense resoldre.  
 
Atenent a tot això, proposem al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:  
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; 
a realitzar el seu desplegament reglamentari i a dotar-la pressupostàriament.  
 
Segon. Impulsar un conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia per tal de 
facilitar la recepció i tramitació de les denúncies per agressions de caràcter 
transfòbic, homofòbic o bifòbic a les Borges Blanques.  
 
Tercer. Col·locar la bandera irisada al balcó de l’Ajuntament cada any, pel 17 
de maig (dia internacional contra l'lgtbifòbia), i el 28 de juny (dia per 
l'alliberament lgtbi).  
 
Quart. Des de les regidories dels àmbits involucrats (joventut, benestar social, 
educació i governació), organitzar periòdicament jornades de formació de les 
realitats lgtbi, especialment dirigides a l’administració local i als ens de 
competència municipal. En concret: 
- Garantir que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre 
casos d’homofòbia i de transfòbia;  
-  Atendre específicament els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i 
els gais i bisexuals en situacions d'especial vulnerabilitat social o econòmica, 
com persones lgtbi en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera 
edat o migrants, atenent a les seves situacions personals, econòmiques i 
culturals; i 
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- Facilitar que els centres educatius puguin coeducar en la diversitat sexual i 
afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família. Facilitar també 
la denuncia en casos d’assetjament, en coordinació amb el Departament 
d’Educació.  
 
No obstant, el Ple decidirà. 
 
 

DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran fa una breu explicació del contingut d’aquesta 
moció i demana al senyor Francesc Mir que demani disculpes per les seves 
paraules dites en la darrera comissió informativa quan es va parlar d’aquesta 
moció. I el convida a que es llegeixi la moció.  
Considera que cal incidir en la formació i educació en la matèria i que aquesta 
sensibilitat es pugui visualitzar amb la penjada al balcó de l’ajuntament de la 
bandera. 
 
El senyor Salvador Noguera es mostra a favor de facilitar que tot el que sigui 
possible per fer efectiva aquesta moció amb la que es mostren d’acord. 
 
Intervé la senyora Ester Vallés i diu que el comentari del senyor Francesc Mir 
s’ha tret de context, ja que es va fer en un context distès. Tot i això demanen 
disculpes per si algú s’ha sentit ofès, no només les demana ell sinó tot l’equip 
de govern.  
Pel que fa a la bandera explica que no és procedent la pretensió de la moció, ja 
que només hi ha la local i l’estelada, però ella es compromet a parlar amb els 
representants del col·lectiu per consensuar un lloc on posar-la i que sigui 
adient. 
 
El senyor Josep Ramon Farran respon que un ambient sigui distès no vol dir 
que es pugui dir de tot, no pot ser una excusa. Considera que si es presenten 
disculpes és que es reconeix el que es va dir. 
És necessària una visibilització de manera simbòlica de la bandera que 
representa uns drets. 
 
El senyor Alcalde intervé i diu que a partir d’ara no hi haurà debat a les 
comissions. 
 
El senyor Albert Valero diu que donen fe que les manifestacions van estar 
desencertades. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors, si bé el grup municipal de CIU vol fer constar que el 
seu vot a favor exclou el punt tercer relatiu a la col·locació de la bandera irisada 
al balcó de l’ajuntament, en els termes exposats en el debat precedent.  
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12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE LA CUP MOCIÓ PER A LA 
PARTICIPACIÓ D’ENTITATS,  ASSOCIACIONS, AGRUPACIONS, PARTITS 
POLÍTICS I CIUTADANIA AL PLE DEL CONSISTORI DE LES BORGES 
BLANQUES 
 
El senyor Josep Ramon Farran Belart, portaveu del Grup Municipal de la CUP 

llegeix la moció: 

 
Atesa la conveniència de superar la distància entre la ciutadania i la política 
institucional, i de promoure la participació ciutadana com autèntic motor de la 
pràctica democràtica, 
 
Proposem al Ple els següents acords: 
 

PRIMER. Dotar al Ple del Consistori d’un espai, on les entitats, associacions i 
agrupacions del municipi i/o partits polítics que no hagin obtingut representació 
en les darreres eleccions municipals, puguin presentar a debat i a votació les 
mocions que creguin convenients.  
 
SEGON. Permetre que les propostes presentades puguin ser exposades i 
defensades en primera persona pels mateixos proposants, tot gaudint dels 
mateixos drets i deures que qualsevol grup municipal amb representació al 
consistori.  
 
TERCER. Aquestes mocions hauran de ser presentades a la Comissió 
Informativa anterior al corresponent Ple. 
 
QUART. Informar al conjunt de la ciutadania en general, i a les entitats, 
associacions i agrupacions del municipi en particular, del calendari de Plens 
Ordinaris i les conseqüents Comissions Informatives, així com del procediment 
a seguir en cas que en vulguin fer ús. 
 
CINQUÈ. Trametre aquest acord al conjunt d’entitats, associacions i 
agrupacions inscrites en el registre d’entitats de les Borges Blanques, així com 
fer pública la mesura mitjançant els canals informatius habituals, incloent el 
Butlletí municipal. 
 
No obstant, el Ple decidirà. 
 
 

DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran fa una breu explicació del contingut d’aquesta 
moció dient que es tracta de no convertir el ciutadà en un client, cal incentivar 
la participació ciutadana. 
 
El senyor Salvador Noguera es mostra a favor de la moció explicant que és un 
dels eixos de la seva campanya. 
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La senyora Maria Fusté respon dient que els sembla molt bé la moció i explica 
que s’ha creat una regidoria de participació. De fet no existeix cap entitat que 
no hagi vingut a parlar, sempre que alguna demana per parlar s’han trobat fins i 
tot en reunions amb diverses regidories. Afegeix que els 13 regidors poden 
traslladar les propostes dels ciutadans i els que ho desitgin poden venir al ple. 
La participació ciutadana s’ha de perfilar molt bé, s’està dissenyant la 
participació, s’està estudiant i treballant. 
La ciutadania no està desatesa i tots els regidors han tractat bé els ciutadans 
que ho han demanat perquè són persones properes. 
Per tant, es votarà en contra de la moció perquè s’està treballant en matèria de 
participació i de transparència, seguint les indicacions de l’AOC així com de 
l’ACM, i quan estigui tot llest s’implementarà. 
 
El senyor Josep Ramon Farran intervé per dir que al Parlament qui presenta 
una moció tanca el debat. És una moció de participació, cal una reglamentació. 
Si un veí té un problema ha de fer una proposta a nivell col·lectiu, s’ha de 
deixar el clientelisme imperant fins ara. Afegeix que en el segell de 
transparència no s’ha avançat massa. Tenim exemples de participació con la 
consulta de Cal Gineret a nivell de qüestionari, no es va participar massa. 
 
La senyora Maria Fusté explica que un particular pot venir amb un problema 
concret, les entitats i associacions vénen com a col·lectiu. Fins i tot s’ha creat la 
Sala Grums on es poden trobar totes les entitats. 
Pel que fa al segell de transparència cada setmana s’estan penjant més coses, 
es va avançant i aprenent molt tots. 
No es pot treure de context tot el que es diu, s’ha de vigilar.  
 
El senyor Alcalde diu que s’estan duent a terme actuacions en aquest sentit, 
ningú espot sentir desatès. 
 
El senyor Josep Ramon Farran demana la paraula. El senyor Alcalde li diu que 
ja se li ha concedit dues vegades. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació que queda rebutjada per haver 
obtingut el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Enric Farran i 
Belart, M. Montserrat Casals i Serrano i Albert Valero i Folch i Josep Ramon 
Farran i Belart.  
Vots en contra.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria 
Fusté Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau 
Minguella, Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
Abstenció.- Cap 
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13.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 

 

Es dóna compte al Ple de la següent relació de Decrets dictats per l’Alcaldia 
des del 32/2016 fins el número 67/2016, el contingut íntegre dels quals ha estat 
tramès per correu electrònic a tots els regidors: 
 
DECRET D’ALCALDIA núm. 32/2016 

Assumpte: Decret d’inici de l’expedient d’ordre d’execució a la parcel.la situada a l’Av. 

Jaume I, 25 amb ref. Cadastral NÚM. 1987002CF2918N0001XT 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 33/2016 

Assumpte: Correcció d’errades del decret d’alcaldia 30/2016 i anunci inserit amb el 

número 58 publicat al BOP Lleida, de data 24 de març 2016, referent a la contractació de 

personal laboral. Locutor de radio per Radio les Borges. 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 34 /2016 

Assumpte: convocatòria Ple ordinari 

DECRET D’ALCALDIA núm. 35/2016 

Assumpte: Embargament de facturació per deute 

DECRET D’ALCALDIA núm. 36/2016 

Assumpte: Aixecament d’Embargament de nòmina per deute 

DECRET D’ALCALDIA núm. 37/2016 

Assumpte: Incoar expedient de liquidació pressupostària 2015 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 38/2016 

Assumpte: DECRET D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 

URBANÍSTICA EN RELACIÓ AMB LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 

AL C/ VIA AURÈLIA, PROMOGUT PER M. ROSA GALLART PELEGRÍ I RAMON 

VERDÉS RUÉ. EXP. D’OBRA NÚM. 002/15 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 39/2016 

Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 

DECRET D’ALCALDIA núm. 40/2016 

Assumpte: contractació de personal laboral. Locutor de Televisió per TV les Borges 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 41/2016 

Assumpte: reconeixement a la Sra. Montse Esteller Mas de serveis previs prestats a 

l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 42/2016 

Assumpte: Aprovació pagament adquisició material Les Borges TV 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 43/2016 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ MUNICIPAL 

D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D’ALCALDIA núm. 44/2016 
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Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 45/2016 

Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ MUNICIPAL 

D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 46/2016 

Assumpte: DECRET D’ASSIGNACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC A DIVERSOS 

FUNCIONARIS TRASPASSATS A LA SEGURETAT SOCIAL 

DECRET D’ALCALDIA núm. 47/2016 

Assumpte: DECRET D’INICI DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ AL PARC 

TEMÀTIC DE L’OLI 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 48/2016 

Assumpte: sol.licitud targeta d’aparcament per a persones amb disminució 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 49/2016 

Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari 

 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 50/2016 
Assumpte: presa de possessió de la senyora  Carme Vallés i Fort del lloc de treball de 
secretaria 
 
DECRET D’ALCALDIA núm. 51/2016 

Anul.lat 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 52/2016 

Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 53/2016 

Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 54/2016 

Assumpte: SOL·LICITUD NOMENAMENT PER COBRIR LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 

AMB CARÀCTER ACCIDENTAL 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  55/2016 

Assumpte: Incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  56/2016 

Assumpte: Incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 57/2016 

Assumpte: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  58/2016 

Assumpte: INICI EXPEDIENT COMPTE GENERAL 2015 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  59/2016 

Assumpte: Aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit. 



38 
 

DECRET D’ALCALDIA núm. 60/2016 

Assumpte: Modificació contracte laboral de M. del Mar Mònico Martín, en el sentit 

d’ampliació de la jornada laboral 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 61/2016 

Asumpte: Nomenament de personal laboral 

DECRET D’ALCALDIA núm. 62/2016 

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

DECRET DE L’ALCALDIA núm. 63/2016 

Assumpte: contractació de personal laboral temporal per obra o servei al departament de 

comptabilitat 

DECRET D’ALCALDIA núm. 64/2016 

Assumpte: Atorgament de bestreta reintegrable sense interès a treballadors municipal. 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 65/2016 

Assumpte: rectificació d’errada en Decret d’alcaldia núm. 153/2015 de reconeixement al 

Sr. Josep M. López Balagué de serveis previs prestats a l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA núm. 66/2016 

Assumpte: Aprovació pagament factura al senyor Albert Gomes París 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 67/2016 

Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució 
 

El Ple es dóna per assabentat dels decrets. 
 
 

14.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 

 

La senyora Maria Fusté informa que el proer 18 de juny s’obriran les piscines i 

que aquest dia serà gratuït. El dia 19 ja es podrà entrar amb carnet. 

 

El senyor Jordi Ribalta informa que s’està instal·lant la fibra òptica al municipi. 

 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

El Sr. Salvador Noguera i Vilalta PREGUNTA com està el tema de la seguretat 
a l’Espai Macià. 
 
La senyora Núria Palau explica que després de l’atac es va decidir instal·lar 3 
càmeres interiors i una exterior per tal que quedi tot gravat per si mai torna a 
passar. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta PREGUNTA si els camins del terme es 
començaran a arreglar aviat i si s’arreglen quins. 
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El senyor Daniel Not respon que pel que fa als camins de reg s’està esperant 
que arribi una subvenció dels àrids i demà es començarà a arreglar la 
carrerada. 
Afegeix que alguns camins ja es van arranjant, queda pendent l’última entrega i 
que la via terciària del Segarra Garrigues ho doni per acabat i es decideixi a qui 
pertoca. 
 
Tot seguit, el senyor Albert Valero formula un PREC relatiu a l’aparcament de 
bicicletes de l’Escola de Música. 
 
La senyora Maria Fusté explica que en va parlar amb l’AMPA i no en sabien res 
i li van dir que no ho tenien previst. Per això s’està esperant al proper Consell 
Escolar per parlar-ne, tot i que ahir es va començar a arranjar les humitats del 
porxo i s’espera deixar-ho llest al mes de juliol. 
 
El senyor Valero respon que ja dirà als pares que ho comentin al Consell. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran PREGUNTA què pensen fer amb els noms de 
carrers tals com Jaume Segarra i Coronel Güell. 
 
El senyor Alcalde respon que no està previst ja que no hi ha cap connotació 
política en els noms d’aquests vies.  
 
El senyor Josep Ramon Farran respon que la discrepància no pot ser una 
excusa, es tracta de persones amb una trajectòria relacionada amb Primo de 
Rivera i el règim franquista. 
 
Tot seguit el senyor Josep Ramon Farran PREGUNTA quins criteris es 
segueixen des de l’Ajuntament a l’hora de fer reconeixement a entitats, ja que 
no se n’ha fet cap al guanyador del Premi Andròmina. 
 
La senyora Maria Fusté respon que si algun autor ho demana se li reconeix. Es 
va fer un reconeixement al senyor Solans. Per a atorgar premis existeixen unes 
bases. 
 
La senyora Ariadna Salla explica que s’està preparant una exposició que es diu 
“Les llavors de la Terra” dedicada a tots els escriptors de la comarca. 
 
La senyora Montse Casals demana que s’expliquin quins criteris segueix 
l’ajuntament per a fer els reconeixements 
 
El senyor Josep Ramon Farran afegeix que no ha entès quins són aquests 
criteris i que caldria fer un reconeixement al guanyador del Premi Andròmina. 
 
Per altra banda, el senyor Josep Ramon Farran vol agrair les denúncies dels 
Amics de la Banqueta i d’Ipcena ja que gràcies a ells per fi l’OGAU està duent a 
terme un seguiment de les emissions de General d’Olis. 
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El senyor Alcalde respon que no és honest fer aquestes afirmacions quan ell a 
nivell personal està imputat via penal per haver defensat aquestes mesures. 
 
El senyor Josep Ramon Farran respon que existeix una nota al Facebook de 
suport de la CUP a l’Alcalde de Borges per aquesta imputació. 
 
 
El senyor Josep Ramon Farran formula un PREC en nom de les entitats: les 
Jornades Saludables no les va organitzar l’Ajuntament, sinó les entitats i té un 
gran protagonisme en els tríptics de difusió. A la Fira de la Cervesa 
l’Ajuntament va condicionar aportar diners a poder posar el segell. 
 
La senyora Ariadna Salla respon que un municipi sense entitats no és res. El 
logo de l’Ajuntament surt perquè es cedeixen espais, materials etc i en cap cas 
es vol menystenir les entitats. 
 
El senyor Alcalde afegeix que l’Ajuntament també col·labora en temes de 
seguretat, plans de protecció etc. 
 
El senyor Jordi Ribalta explica que la Firra va sorgir de la inquietud d’un grup 
de joves amb qui es va col·laborar el primer any amb una subvenció i el segon 
any ja es va crear una associació i se’ls va facilitar el que va necessitar. 
 
La senyora Ester Vallés respon que a les Jornades Saludables totes les entitats 
són lliures però cal una feina prèvia de coordinació i organització que es duu a 
terme no únicament per part de les regidories sinó dels tècnics de l’Ajuntament 
que hi treballen. 
 
 
El senyor Josep Ramon Farran formula el PREC, quan es parla de 
transparència, si en quatre mesos no se li ha respost a la petició presentada el 
5 de febrer de 2016, en la que demanava el plec de condicions de Sorea i més 
documentació. 
 
El senyor Alcalde respon que creia que ja se li havia facilitat aquesta 
documentació però que mirarà d’esbrinar què ha passat i fer-li arribar. 
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
 
L’alcalde                                                                        La  secretària. 
 
 
 
 
Enric Mir i Pifarré                                                          Carme Vallés i Fort 


