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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   05/2016 
Caràcter:   ordinària 
Data:    28 de juliol de 2016 
Horari:   de les 21:00 a les 22:15 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 31/05/2016 
2. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS A LES BORGES 

BLANQUES PER A L’ANY 2017 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL CENTRE D’EMPRESES DE LES 
BORGES BLANQUES 

4. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES 
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5. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 A 
PROPOSTA DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA 
CATALANA 

6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC REFERENT A 
L’OFERIMENT DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES AL DARP, 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ, 
PER UBICAR-HI L’OFICINA COMARCAL DE LES GARRIGUES 

7. MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
LES BORGES BLANQUES EN SUPORT A “SOM 27 I MÉS” 

8. INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
9. INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
10. PRECS I PREGUNTES 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 
31/05/2016 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 31 de 
maig de 2016. 
 
El senyor Salvador Noguera intervé i demana a la Secretària que aclareixi com 
es va poder votar de manera fragmentada, deixant un punt de banda, la moció 
inclosa en el punt 11è relativa a la petició d’implementació de 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. 
 
La secretària explica que no és correcte ni ideal però de fet passa així en 
moltes ocasions, cada grup municipal pot votar a favor o en contra. 
 
El senyor Josep Ramon Farran afegeix que caldria aclarir què es vota i què no, 
i que també cal que tots es relaxin una mica. 
 
Tot seguit el senyor alcalde diu que aquest és un aclariment jurídic que queda 
al marge de l’aprovació de l’acta, pel que sotmet l’esborrany de l’acta a votació, 
que queda aprovada, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Regidors/es 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 i 
Salvador Noguera i Vilalta, 
Vots en contra.- Srs./res. Enric Farran i Belart, M. Montserrat Casals i Serrano 
i Albert Valero i Folch i Josep Ramon Farran i Belart. 
Abstenció.- Cap 
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2.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS A LES BORGES 
BLANQUES PER A L’ANY 2017 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord, que compta amb 
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 21 de juliol de 2016: 
 
“El passat 6 de juny es va publicar al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) núm. 
7135 l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, mitjançant la qual s’estableix el 
calendari de festes laborals per a l’any 2017. 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 
 
El Decret 177/1980 de 3 d’octubre, preveu que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Consell d’Empresa i Ocupació a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Per tot això es proposa al Ple, en exercici de les facultats conferides pel Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 
jornades especials i descansos, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació que es fixin al 
municipi de les Borges Blanques per a l’any 2017 les següents festes locals: 

- Dia 4 de setembre, dilluns 
- Dia 5 de setembre, dimarts 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell d’Empresa i Ocupació en temps i 
forma per tal que es fixin les esmentades dates per l’Ordre corresponent. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 27 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL CENTRE D’EMPRESES 
DE LES BORGES BLANQUES 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord, que compta amb 
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 21 de juliol de 2016: 
 
“L’Ordenança Fiscal núm. 27 regula el preu públic del Centre d’Empreses de 
les Borges Blanques (en endavant CEI), de conformitat amb el Reglament 
regulador del CEI.  
 
En el seu article 5è es regula la utilització i serveis subjectes a preu públic, 
constant un paràgraf dedicat al coworking. Efectuat l’estudi del sistema de 
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preus de la xarxa de CEIS i del CEEILLEIDA, per part de la Regidoria de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament s’ha proposat un preu públic que reguli 
l’ús dels espais amb aquesta modalitat de coworking, entenent com a tal, un 
despatx compartit per a empreses de nova creació o ja consolidades que 
desitgin disposar d’un espai al CEI però no tinguin inconvenient en compartir-lo 
amb altres empreses. Aquesta proposta té per objectiu facilitar i fomentar 
aquesta modalitat, per tal de reduir despeses i alhora afavorir la interrelació 
empresarial.  
 
S’ha emès informe de secretaria i memòria econòmica i financera que consten 
a l’expedient d’acord amb l’article 15 i següents del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5è de l’Ordenança núm. 
27 regula el preu públic del Centre d’Empreses de les Borges Blanques, en els 
següents termes: 
 
On hi diu: 

“Degut al perímetre dels espais el CEI permet la forma de treball en 
comú, anomenada Coworking, en la que només contractes l’espai que 
necessites, a la vegada que comparteixes despeses amb altres 
empreses i emprenedors. La gestió de la distribució de la despesa 
generada per cada empresa l’assumeix l’Ajuntament, en tant què 
disposarà els recursos econòmics necessaris i els mitjans físics, tècnics, 
de control del consum i de seguretat de cada sub-mòdul, quan sigui 
oportú (en el moment en què hi hagin 2 o més empreses en un mateix 
mòdul, si aquestes ho requereixen i/o sol·liciten).” 

 
Es proposa: 

“Atesa la superfície dels espais existents al CEI, és possible la forma de 
treball en comú, anomenada “coworking”, entesa com l’ús compartit d’un 
o diversos despatxos amb altres empreses, tant de nova creació com ja 
consolidades. A més de l’espai, l’Ajuntament facilitarà a les empreses 
interessades una taula amb una calaixera, una cadira i una 
estanteria/armari. 
 
L’arrendament d’aquests espais amb modalitat de coworking tindrà els 
preus següents: 

Primers sis mesos:   gratuït 

Del 7è mes fins al 24è:  50 € / mes 
Del 24è mes fins al 36è:  80 € / mes 

 
Les despeses que es derivin de l’ús de l’espai seran repercutides 
proporcionalment entre les empreses existents.” 
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Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant 
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Tercer.- Considerar definitivament adoptat aquest acord, en el cas que no es 
presentin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, 
procedint la publicació íntegra de la modificació en el Butlletí Oficial de la 
Província 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors.  
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES 
LIQUIDADORES 
 
Se sotmet a consideració del Ple, la següent moció, que compta amb el 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica celebrada el 21 de juliol de 2016: 
 
“La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen 
les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la 
Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional 
2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del RD 1629/1991 
de 8 de novembre. 
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya signat el 30 d'octubre de 
2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió, 
liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de 
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es 
regula el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes 
tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de 
l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions 
d'aquesta cessió. 
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en 
tres grans blocs: 
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la 
recepció de documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol 
document que es presenti a les oficines, independentment que, conforme a les 
regles de competència territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte 
de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu 
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència 
Tributària de Catalunya. 
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En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot 
allò que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a 
dir, informar els contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos 
que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de 
les seves obligacions tributàries. 
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen 
a veure amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei 
General Tributària, l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost sobre successions 
i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els documents i les 
autoliquidacions, determinant si s'han autoliquidat correctament els fets 
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les 
liquidacions provisionals per valors declarats o comprovats que s'escaiguin. 
Totes aquelles actuacions que en relació amb els citats impostos es preveuen 
en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la via 
econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos 
indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i tramitació de 
procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així mateix, la 
qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord 
amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments i 
fraccionaments que presentin els contribuents. 
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que 
una àmplia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans 
desplaçaments i al mateix temps al tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió 
permet un acostament en el tracte envers el ciutadà. S’ha de tenir en compte, a 
més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements 
fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’estalviar-se les 
despeses del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una 
dosi molt alta de paciència. 
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models 
d'autoliquidació) tant de l'impost sobre TP i AJD com de l´ISD i també duen a 
terme actuacions de col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni, 
mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les 
autoliquidacions dels impostos citats.  
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i 
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes 
relacionats amb els procediments d'aplicació dels tributs tramitats a les 
mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de consultes 
telefòniques. 
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, 
prova d'això és el fet que comprova expedient a expedient donant lloc a un 
major control del compliment de les obligacions tributaris dels contribuents. 
Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el 
ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de 
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar 
ingressos pel país. 
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb 
una bona formació professional que s'han convertit en autèntics especialistes 
en l'àmbit de la gestió d'aquests impostos complexos. Hi ha una actualització 
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constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la gestió dels 
procediments. 
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota 
una sèrie d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i 
en el desplegament d'una hisenda amb més competències el Govern pretén 
reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots els 
impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i 
donacions, que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores 
de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat. 
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines 
Liquidadores, així com amb els serveis que presten, és elevat entre els 
ciutadans. 
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients 
presentats dóna una seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan 
comprovacions aleatòries o de mostreig i per tant estem davant d'una actuació 
tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i confiança per part 
dels ciutadans en el sistema tributari. 
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines 
Liquidadores, actualment 53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien 
precisament els fets diferencials que caracteritzen a les Oficines Liquidadores 
en concret la proximitat al ciutadà, l’eficàcia en la gestió i el personal qualificat, 
pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i 
organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans. 
 
Per tot això, s’acorda: 

1. Donar suport explícit a la continuïtat de les Oficines Liquidadores amb 
l’estructura i distribució territorial actuals, així com amb tot el seu 
personal qualificat. 

2.  
3. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori de 

comptar amb les Oficines Liquidadores amb les actuals estructures 
organitzatives, que han demostrat amb escreix la seva eficiència.” 

 
DEBAT: 
El senyor Salvador noguera manifesta que estan a favor de la moció proposada 
ja que cal que Les Borges Blanques, com a capital de comarca, tingui tots els 
serveis possibles i alhora cal recolzar els treballadors d’aquesta oficina. 
 
El senyor Josep Ramon Farran es manifesta a favor de la moció ja que 
descentralitzar és una bona mesura.  
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot a 
favor de tots els regidors.  
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5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 A 
PROPOSTA DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA CATALANA 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent moció, que compta amb el 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i 
Promoció Econòmica celebrada el 21 de juliol de 2016: 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 
en l’element d’integració de les persones nouvingudes,  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que 
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 
lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament a proposta de la CAL i de tots els Grups 
Municipals, ACORDA:  
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació.  
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  
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Cinquè.- Fer una aportació econòmica de 300 € per a l’organització dels actes i 
el bon funcionament del Correllengua 2016 al compte corrent següent: 
ES37.2100.4742.7902.0000.4867. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 
baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.” 
 
DEBAT: 
El senyor Enric Farran intervé i manifesta que aquesta moció, que ja ve sent 
una tradició, explica en quin país vivim ja que existeixen altres països com 
França, Alemanya o Txèquia en els que no és necessari iniciatives d’aquest 
tipus i on no cal ser militants per defensar la pròpia llengua. Espera que en un 
futur tan de bo no calgui aprovar-la però sospita que si s’arriba a aconseguir la 
independència s’haurà de seguir aprovant. 
 
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 REFERENT A 
L’OFERIMENT DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES AL DARP, 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ, 
PER UBICAR-HI L’OFICINA COMARCAL DE LES GARRIGUES 
 
El senyor Albert Valero, regidor del Grup Municipal ERC llegeix i explica la 

moció: 

 
“Recentment s’ha fet públic que queda un any i mig perquè finalitzi el contracte 
de lloguer de la seu de l’Oficina Comarcal del DARP, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l’avinguda Francesc  Macià de 
les Borges. Catalunya Caixa va obtenir la propietat del local i, fa poc més d’un 
any, el va vendre a un fons voltor que ara l’ha posat a la venda.  
 
Atès que els responsables no volen esperar a esgotar el termini amb la 
incertesa que arribi un possible comprador qualsevol dia i busquen nou 
emplaçament després de 14 anys des del trasllat a aquest local. 
 
Atès a la proximitat entre l’actual ubicació i el Centre d’Empreses Innovadores. 
 
Atès que hi ha disponibilitat d’espai al estar en aquests moments ocupat en un 
40%. 
 
Atès que aquest equipament cobreix les necessitats de l’Oficina Comarcal del 
DARP al comptar amb recepció, neteja, climatització, sala multimèdia per a 
conferències, demostracions, formació, etc, sales de reunions, espais comuns 
(àrea de descans i zona office). 

mailto:cal@cal.cat
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Atesa la seguretat a l’estar ubicat al costat de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra.  
 
Atesa la facilitat d’accés donada la bona ubicació de l’equipament. 
 
Atès a la bona disponibilitat de places d’aparcament. 
 
Atès que Les Borges Blanques continuï gaudint com a la resta de les capitals 
de comarca de Catalunya d’aquesta Oficina Comarcal i exerceixi així també la 
seva capitalitat. 
 
Atès que una possible no disponibilitat d’un espai que cobreixi les necessitats 
de l’Oficina Comarcal del DARP pugui ocasionar la marxa d’aquest a un altre 
municipi de la comarca 
 
Per tots aquests motius, proposem d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Oferir al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el 
trasllat a les instal·lacions del Centre d’Empreses Innovadores tant bon punt 
s’acordi. 
 
Segon. Facilitar al DARP l’elecció, distribució i organització dels espais i 
serveis disponibles al Centre d’Iniciatives Empresarials. 
 
Tercer. Fer arribar aquest acord al Director dels Serveis Territorials del DARP a 
Lleida, al Secretari General del DARP i a la Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran mostra la seva conformitat amb la moció. 
 
El senyor Alcalde explica que el DARP fa dies que ha plantejat aquesta qüestió 
pel que ja s’està treballant conjuntament amb els seus representants, cercant 
una possible ubicació idònia per aquestes oficines. 
Explica que el CEI està finançat amb fons europeus FEDER essent una de les 
condicions que en cinc anys des de l’acabament de l’actuació no es pot 
destinar a una altra finalitat que no sigui una empresa amb component 
tecnològic a risc de perdre l’ajut. 
Donat que aquesta proposta no sembla tenir una fàcil solució s’ha fet arribar 
una carta a Governació perquè ratifiquin per escrit aquestes limitacions que 
imposa la línia FEDER, pel que s’està a l’espera de la resposta i que es ratifiqui 
si efectivament s’ha d’esperar cinc anys des del tancament de la línia per poder 
donar un altre ús a l’espai.  
Afegeix que s’ha fet arribar al DARP altres possibles ubicacions i hi ha pendent 
una reunió amb els seus representants per tractar aquest tema.  
Per tant, convida al Grup d’ERC a que retirin la moció ja que ells hi votaran en 
contra pels motius exposats. 
 



11 
 

El senyor Salvador Noguera respon que no la retiraran perquè ells compten els 
cinc anys a comptar des de la inauguració que va tenir lloc l’any 2012 pel que 
calculen que a primers de l’any 2018 ja estarà lliure i explica que la moció es 
presenta per donar suport a l’equip de govern. 
 
El senyor Josep Ramon Farran considera una llàstima que es debati aquesta 
qüestió aquí havent hagut tant de temps per exposar aquesta explicació. 
 
El senyor Alcalde pregunta al senyor Noguera com s’ha informat d’aquest tema 
i aquest li respon que mitjançant el registre d’entrada i sortida.  
El senyor alcalde aclareix que el termini de cinc anys comença a comptar des 
del tancament de l’expedient no des del finiment de l’obra pel que aquesta no 
és una qüestió de depengui de l’ajuntament sinó de les prescripcions de la línia 
FEDER. 
 
El senyor Salvador Noguera explica que faran la pregunta i que estaven 
convençuts que era des de la inauguració del CEI. Es va presentar aquesta 
moció de bona fe amb aquest convenciment. 
 
El senyo Albert Valero intervé per dir que és estrany que no sigui des de la 
certificació. 
 
El senyor Josep Ramon Farran pegunta si aquestes consideracions ja se 
sabien a la Comissió informativa en la que es va presentar aquesta moció. 
 
El senyor Alcalde respon que s’està a l’espera de la resposta de Governació. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la moció 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 

 
 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
LES BORGES BLANQUES EN SUPORT A “SOM 27 I MÉS” 
 

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

llegeix i exposa la moció: 

 
“El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada 
al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu que 
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s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la 
Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes 
mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes 
del 66% i que s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de 
la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat 
universitària aprovés dites mocions, l’Equip de govern, encapçalat pel Sr. 
Ferran Sancho, deliberadament no va implementar aquestes mesures.  
 
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la 
universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat 
fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un 
cop finalitzada, algunes de les persones que van participar de la tancada i, 
també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i 
posteriorment imputades: 25 estudiants, un treballador del Personal 
d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. 
Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment 
desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes 
econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha 
estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament 
per l’anterior equip de govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex-
vicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d’ICV a Sabadell, que va 
confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les 
persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l’obsessió 
autoritària de l’Equip de Govern que es va encarregar la direcció lletrada de 
l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de 
Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres. 
 
Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament de Les Borges Blanques vol 
manifestar: 
 
1.- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels 
intents d'elitització i de privatització.  
2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais 
en cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part 
de la fiscalia amb peticions de presó.  
3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma 
de Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social. 
4.- Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos 
d’Esquadra i el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del 
tot desproporcionada, doncs la ocupació simbòlica d’un espai públic no pot 
comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb 
penes de més d’onze anys de presó.  
5.- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de 
qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser 
condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.  
6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, el Ple de l’ajuntament de Les Borges 
Blanques acorda: 
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1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, 
gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, 
independentment dels seus recursos.  
 
2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i 
e expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat 
universitària, els seus familiars i amics. 
 
3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt 
referenciats.  
 
4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests 
membres de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat 
democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es 
sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals. 
 
5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a 
l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de 
Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i a l'Organització 
Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària. “ 
 
 
DEBAT: 
El senyor Salvador Noguera es mostra a favor de la moció. 
 
La senyora Ester Vallés intervé per dir que la Universitat Autònoma de 
Barcelona sempre s’ha caracteritzat per ser molt social i combativa, i ella 
recorda haver participat en diverses mobilitzacions però sempre des d’una 
vessant pacífica. Considera que no els correspon valorar i ficar-se en aquesta 
qüestió ja que durant el judici el jutge resoldrà el que procedeixi conforme a 
dret. Amb això no vol dir que no estigui interessada en que se’ls condemni però 
cal respectar el procés judicial. 
Per aquest motiu planteja al senyor Josep Ramon Farran votar la moció per 
punts. El senyor Farran accepta la proposta. 
 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet a votació els diferents acords de la moció, amb el següent 
resultat: 
 
Acord núm. 1: s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de tots els regidors.  
 
Acord núm. 2: s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de tots els regidors.  
 
Acord núm. 3: aquest acord queda rebutjat per haver obtingut el següent 
resultat: 
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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 
 
Acord núm. 4: aquest acord queda rebutjat 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 

 
Acord núm. 5: s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de tots els regidors.  
 
 
 
8.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 67/2016 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 68/2016 
Assumpte: Convocatòria Ple ordinari 
DECRET D'ALCALDIA Núm. 69/2016 
Assumpte: Incoació expedient de baixa d’ofici en el padró municipal d’habitants per 
inclusió indeguda 
DECRET D’ALCALDIA Núm.  70/2016 
Assumpte: Incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 71/2016 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 72/2016 
Assumpte: Decret d’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística en  
relació amb les obres al Carrer La Font núm. 7 promogudes pel Senyor Josep Ramon 
Farran Belart. Exp. D’Obra Núm. 022/15 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 73/2016 
Assumpte: Desestimació de la reclamació presentada per Antonio Alavés Giné 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 74/2016 
Assumpte: Adjudicació del contracte per a la prestació del servei de bar de les 
piscines municipals 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 75/2016 
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran Belart, regidor de la CUP 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 76/2016 
Assumpte: Decret d’inici de l’expedient d’ordre d’execució als hereus de Fidel 
Gimenez  Viu 
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DECRET D’ALCALDIA Núm. 77/2016 
Assumpte: Finalització expedient D.U Núm. 02/16 en relació amb les obres al Carrer 
La Font, núm.7 promogudes pel senyor Josep Ramon Farran Belart. 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 78/2016 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA núm. 79/2016 
Assumpte: Contractació de personal laboral de neteja per cobrir les vacances del 
personal durant l’època estival 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 80/2016 
Assumpte: Acceptació d’esmenes en Exp. D.U núm. 01/2016 per obres realitzades en 
executades a l’habitatge aïllat en construcció al c/ Via Aurèlia, s/n promogut per  la 
Sra. Ma Rosa Gallart Pelegrí i el Sr. Ramon Verdés Rué, 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 81/2016 
Assumpte: Finalització expedient d’ordre d’execució a la parcel·la situada a l’Av. 
Jaume I, 25, ref. Cadastral Núm. 1987002CF2918N0001XT 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 82/2016 
Assumpte: Admissió a tràmit expedient de reclamació patrimonial presentat per Marc 
Golobardes Guiu i obertura tràmit d’audiència 
DECRET D’ALCALDIA Núm.  83/2016 
Assumpte: INCOACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER 
INTERÍ LA PLAÇA D’INTERVENCIÓ 
DECRET DE L’ALCALDIA núm.  84/2016 
Assumpte: resolució expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor José Luis Pardo Arqued 
DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  85/2016 
Assumpte: Incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 86/2016 
Assumpte: Aprovació pagament factura proforma a Diemer, S.L. 
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador Noguera i 
Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 88/2016 
Assumpte: Ampliació de jornada al personal adscrit a l’Espai Macià durant els mesos 
d’estiu 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 89/2016 
Assumpte: embargament de nòmina per deute 
DECRET D'ALCALDIA núm. 90/2016 
Assumpte: Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal d’habitants per 
inclusió indeguda 
DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  91/2016 
Assumpte: Convocatòria Comissió Especial de Comptes 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 92 /2016 
Assumpte: Nomenament de cap accidental de la Policia Local 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 93/2016 
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran Belart, regidor de la CUP 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 94/2016 
Assumpte: Resolució d’execució subsidiària a l’immoble del C. Carme núm. 7 de les 
Borges Blanques i adopció de mesures urgents de seguretat 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 95/2016 
Assumpte: designació alcaldessa accidental per absència 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 98/2016 
Assumpte: Aprovació pagament a Thomann GmbH 
DECRET D’ALCALDIA núm. 99/2016 
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Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 100/2016 
Assumpte: autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador Noguera i 
Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 101/2016 
Assumpte: Iniciació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de 
crèdit 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 102/2016 
Assumpte: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de 
crèdit 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 103/2016 
Assumpte: relatiu a la contractació de personal laboral temporal per tal de reforçar el 
servei de la brigada municipal per dur a terme tasques d’adequació d’espais i 
pavellons per la Festa Major 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 104/2016 
Assumpte: convocatòria Ple ordinari 
 
 

 
9.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
La senyora Ariadna Salla informa que s’apropa la Festa Major i que hi ha una 
comissió per a la Trobada de Gegants que aquest any presenta algun petit 
canvi per mesures de seguretat. Informa que ja està en marxa en cartell de la 
Festa Major i que demà hi haurà una obra de teatre a càrrec del grup Nissaga, 
així com de l’Aplec de la Sardana que tindrà lloc en breu. 
 
El senyor Jordi Ribalta informa que demà acaba la Ruta de la Tapa que s’ha 
celebrat amb una alta participació i èxit. 
 
El senyor Francesc Mir informa dels següents assumptes: 
1/ L’arranjament de l’av. Lleida davant de la Cooperativa Sant Isidre, ja que 
està molt malmès i no hi ha vorera. S’ha optat per un condicionament perquè la 
gent que vulgui hi pugui circular caminant, 
 
2/ Al carrer Orient s’estan canviant les voreres i escomeses d’aigua de les 
cases corresponents, ja que era un tub de plom i ara s’ha optat per una solució 
molt més viable. Es preveu que acabin abans de l’inici del curs escolar. 
 
3/ Des de l’any 1974 que es va inaugurar el Camp d’Esport no s’havia dut a 
terme cap actuació als vestidors. La Diputació de Lleida ha concedit un ajut per 
dur a terme la reforma d’aquests vestidors pel que dóna les gràcies a la 
institució i especialment al President Reñé, ja que es pot començar l’actuació. 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Alcalde demana als regidors que formulin els precs i preguntes que 
estimin pertinents i que després es respondran per part dels regidors 
corresponents de l’equip de govern. 
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El Sr. Salvador Noguera i Vilalta planteja el  PREC que li ha exposat una veïna: 
quan surt del CAP a migdia hi ha dos bancs al sol per esperar l’autobús. 
Demana si es pot moure un banc i col·locar-lo a l’ombra. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta PREGUNTA com està el tema del Jutjat de 
Pau del Vilosell, ja que l’ajuntament va mostrar la seva negativa a que 
s’incorporés a l’agrupació de Borges. Va arribar una carta del Departament de 
Justícia, i vol saber si s’ha resolt la qüestió. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta PREGUNTA, sobre un escrit presentat el dia 1 
de juny de 2016 per part del Cap de la Brigada en la que es deslliurava de 
qualsevol responsabilitat pel fet d’usar un producte no autoritzat. Cal tenir en 
compte que es va aprovar la qüestió del grifosat. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta PREGUNTA com està el tema de la renovació 
del contracte del quiosc del Terrall ja que ha entrat una carta per part de l’actual 
adjudicatari demanant la pròrroga, quan potser és l’Ajuntament qui ho hauria de 
tirar endavant. 
 
 
El Sr. Josep Ramon Farran formula les següents PREGUNTES: 
 
1/ Qui cobra als paradistes al Mercat d’Antiguitats? Quant paguen? És una taxa 
prevista a ordenança municipal? Com queden enregistrats aquests ingressos? 
 
2/ Pel que fa a la zona blava, pregunta si està pagant la màquina, si això ha 
estat així des de 2011 i si surt a compte. 
 
3/ L’any 2013 es va aprovar un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi de 
Procuradors i es va acordar informar sobre els desnonaments o execucions 
hipotecàries i es preveia una comissió de seguiments que es reuniria 
semestralment. Demana informació sobre aquest tema. 
 
 
La senyora Maria Fusté pregunta als membres d’ERC per què no han passat 
els seus currículums que segons la llei de transparència és preceptiu de tenir 
penjat a la web municipal. Els demana que expliquin per què, ja que sinó 
sembla que l’Ajuntament no els penja perquè no vol. 
 
 
El senyor Alcalde demana al senyor Josep Ramon Farran l’acta de la Comissió 
de la Diputació respecte la que se l’acusa d’haver-se deixat perdre una 
subvenció per a l’Ajuntament. 
Tot seguit s’inicia el torn de RESPOSTES: 
 
La senyora Núria Palau respon el següent: 
 
1/ Respecte al banc a col·locar davant el CAP respon que ho miraran. 
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2/ Pel que fa al Jutjat d Pau del Vilosell, s’informarà i respondrà quan sàpiga 
exactament com està l’assumpte. 
 
3/ Quant a la zona blava, explica que actualment pels dos parquímetres es 
paga 224 euros i afegeix que està prevista una reestructuració de la zona 
blava. 
 
 
El senyor Daniel Not respon el següent: 
 
1/ La carta dels treballadors de la Brigada no fa referència a productes 
prohibits, és un formalisme. 
 
2/ Pel que fa al Mercat de les Antiguitats explica que recopilarà la informació 
necessària per respondre a les qüestions plantejades. 
 
 
La senyora Ester Vallés respon, en relació amb el Conveni de Col·laboració 
amb el Col·legi de Procuradors que no es celebren reunions perquè el secretari 
judicial si existeix algun cas truca directament a l’ajuntament. Així, hi ha hagut 
un cas que ja s’ha gestionat i respecte al que s’està mirant de trobar una 
solució. Les reunions amb les assistents socials se celebren cada mes i es 
tracten aquests casos. 
 
 
El senyor Alcalde demana a la Secretària que expliqui com està el tema de la 
pròrroga del contracte del Quiosc del Terrall. Informa que l’escrit a què feia 
referència el senyor Noguera és la sol·licitud de pròrroga que cal presentar i 
que l’Ajuntament ha d’acceptar de manera expressa, ja que la normativa en 
matèria de contractació prohibeix les pròrrogues tàcites. Per tant, un cop 
rebuda aquest escrit de l’adjudicatari l’Ajuntament decidirà si accepta la 
pròrroga i acordarà per l’òrgan competent, essent en aquest cas, la Junta de 
Govern Local. 
 
El senyor Salvador Noguera respon a la senyora Maria Fusté que es va decidir 
fer constar l’escrit que ara figura a la pàgina web perquè es va considerar 
oportú fer-ho així, posant tots la mateixa frase, ja que tots els regidors del grup 
municipal tenen la seva respectiva dedicació. 
 
La senyora Maria Fusté explica que si es fa així, consta que no s’està donant a 
la ciutadania tota la informació necessària. 
 
La senyora Montserrat Casals intervé per dir que no estan fent boicot i que 
saben el que és un currículum i que ells han demanat una sala per reunir-se en 
tant que Grup Municipal tal com preveu la llei i que no se’ls dóna. Esperen 
resposta de la senyora Núria Palau. 
 
El senyor Salvador Noguera diu que ja es faran arribar els currículums.  



19 
 

 
 
El senyor Josep Ramon Farran diu que disposa de l’acta en la que consta la 
presència del senyor Alcalde a la comissió de la Diputació en la que es debatia 
la proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions. 
 
El senyor Alcalde respon que no s’està parlant de l’acord de l’atorgament i 
resolució de les subvencions pel que demana que es disculpi ja que ell no va 
ser present a cap sessió on es va debatés aquest atorgament que va perdre 
l’ajuntament. 
 
 
 
 
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 


