
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2017/7 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 31 / d’agost / 2017 

Durada Des de les 21:30 fins a les 22:15 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

Assistents:
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU)
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU)
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU)
Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU)
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU)
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU)
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU)
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU)
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra  Republicana  de  Catalunya  –  Acord 

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

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

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

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

Secretària: Anna Gallart Oró
Interventor: Marc Fernández Mesalles

Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 

 



 

d’abril,  Reguladora de les  Bases del  Règim Local,  i  98.c)  del  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, el President obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovar inicialment l'expedient de Modificació de crèdits 07/2017, modalitat de 

crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
3. Aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l'Ajuntament en 

matèria de recaptació de ta Taxa per la prestació del servei en el cementiri local,  
conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local. 

4. Aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l'Ajuntament en 
matèria de recaptació en via executiva del procediment de cobrament en via 
executiva  de  despeses  per  execució  subsidiària  d’ordres  d’execució  i/o 
enderroc.

5. Aprovar definitivament la relació de bens i drets a expropiar de la finca situada 
al polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de les Borges Blanques i l'inici de l'expedient 
de fixació del preu just.

6. Aprovació moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels Cossos Policials i d'Emergències.

7. Proposta de moció de la Unió de Pagesos de Catalunya per pal·liar la greu crisi 
de preus que pateix el sector de la fruita dolça a la campanya 2017.

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre la sessió i havent-se fet entrega als regidors/es de l’esborrany de l’acta 
corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2017, es dona la mateixa 
per llegida i sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat del nombre legal  
de membres que són tretze.
 

 

2.  Aprovar  inicialment  l'expedient  de  Modificació  de  crèdits  07/2017, 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
Expedient 1219/2017.

Favorable Tipus de votació: Nominal

 



 

Expedient número 7/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit

ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de d’agost de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 21 d’agost de 2017, ha proposat les partides i  
els imports que s’han de modificar.
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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  (TRLRHL),  i  als  articles  34  a  38  del  RD 
500/1990.

2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que  no  pugui  demorar-se  fins  a  l'exercici  següent  i  en  el  pressupost  de  la 
corporació no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient, el president ha d'ordenar la  
incoació de l'expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.

El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i  
mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  de  despeses  d'altres  partides  no 
compromeses  del  pressupost  vigent,  les  dotacions  de  les  quals  s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
bases  del  règim  local,  l’aprovació  de  la  modificació  del  pressupost  es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera  (LOEPSF)  en  quant  a  què  l’elaboració,  aprovació  i  execució  dels 
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions  Públiques  i  resta  d’entitats  que  formen  el  sector  públic,  es 
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Amb  aquests  antecedents,  i  dictaminada  favorablement  la  proposta  per la 
Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de 
24 d'agost de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

 



 

Primer.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  i  suplement  de 
crèdit  número  7/2017,  que  cal  finançar  mitjançant  nous  o  majors  ingressos  i 
baixes  dels  crèdits  de  partides  de  despeses,  del  pressupost  vigent  de  la 
corporació,  amb subjecció a les disposicions vigents i  d’acord amb el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:

Aplicació pressupostària
Proposta de 
consignació

151 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari C1 urbanisme 10.083,76 €
151 12006 Triennis personal funcionari urbanisme 2.418,01 €
151 12100 Complement de destí personal funcionari urbanisme 7.281,26 €
151 12101 Complement específic personal funcionari urbanisme 10.838,87 €
151 12103 Altres complements personal funcionari urbanisme 1.050,92 €
1532 61907 Urbanització C/. Concepció Soler i Josep Soler 117.683,84 €
1532 61908 Urbanització C/. Carnisseria 45.000,00 €
1532 61909 Urbanització C/. La Placeta 241.658,30 €
171 60900 Adquisició i instal·lació mirador Castell Alt 17.629,59 €
333 62200 Redacció projecte teatre 107.085,00 €
333 62300 Instal·lació calefacció pavelló 60.000,00 €
333 62301 Museïtzació antic molí de Cal Gineret 60.403,20 €

TOTAL 681.132,75 €

Suplements de crèdit:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials
Proposta 
augment

Crèdits 
definitius

1531 61901 Ampliació i pavimentació Camí Cementiri 
Vell

105.600,00 € 32.471,31 € 138.071,31 €

1532 61902 Passeig Av. Francesc Macià, Fase 1 249.850,00 € 25.326,16 € 275.176,16 €

1532 61906 Urbanització Plaça Abadia, Fase 3 40.000,00 € 141.000,00 € 181.000,00 €

160 60900 Col·lector Raval de Lleida i Canal d’Urgell 93.053,32 € 5.810,29 € 98.863,61 €

3321 22001 Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions

3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL 211.607,76 €  

 
Total altes crèdits : 892.740,51 €

Finançament que es proposa:
Baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Proposta de baixa Crèdits definitius

151 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 
urbanisme

35.284,00 € 17.171,57 € 18.112,43 €

151 13002 Altres remuneracions personal laboral fix 
urbanisme

28.846,60 € 14.501,25 € 14.345,35 €

160 60901 Col·lector Polígon Industrial Les Verdunes 86.571,51 € 30.000,00 € 56.571,51 €

161 61907 Millora xarxa distribució d’aigua potable C/. 
La Placeta

61.168,12 € 61.168,12 € 0,00 €

 



 

TOTAL  122.840,94 €  

Nous o majors ingressos

Aplicació pressupostària
Previsions 
inicials

Augment
Previsions 
definitives

11400 IBI béns característiques especials 96.000,00 € 150.000,00 € 246.000,00 €

45080 Generalitat – Departament de Cultura 5.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00 €

75060 Generalitat - Pla de Barris inversions 136.345,46 € 486.124,53 € 622.469,99 €

76100 Diputació – Col·lector Raval Lleida i C. Urgell 60.000,00 € 30.000,00 € 90.000,00 €

91300 Préstec a llarg termini 150.000,00 € 96.775,04 € 246.775,04 €

TOTAL  769.899,57 €  

Segon.- Elaborar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal d’un any a 
partir de l’exercici en curs, en el termini màxim d’un mes des de què es constata 
l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària. Posteriorment haurà de ser 
aprovat  per  ple,  en el  termini  de dos mesos des de la  seva presentació,  de 
conformitat amb els article 21 i 23 de la LOEPSF.

Tercer.-  Exposar al  públic  aquest  expedient,  durant el  termini  reglamentari  de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el  Butlletí Oficial  
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

DEBAT:
 El  Sr.  Alcalde  exposa  amb  detall  les  inversions  que  es  doten  de  partida 

mitjançant crèdit extraordinari i les que suplementen el seu crèdit, detallant el 
seu import total.
Explica que, per al seu finançament es donen de baixa determinades partides, 
com la inversió d’un col.lector al polígon de les Verdunes, que, sembla ser que 
no serà necessari executar de moment i la inversió titulada “Millora de la xarxa 
de distribució d’aigua potable del C/ La Placeta”, la qual s’ha integrat dins el  
projecte d’Urbanització d’aquest carrer.
Afegeix que com a font de finançament, també existeixen majors ingressos en 
concepte  d’impostos,  com  és  el  cas  dels  BICES  per  la  finalització  de  la 
vigència de la bonificació de que gaudien les autopistes així com subvencions 
del Pla de Barris, de la Generalitat i de la Diputació.
Explica  que  del  préstec  a  llarg  termini  formalitzat,  s’utilitza  l’import  de 
246.775,04 € per finançar aquesta modificació de crèdit.

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC

 El Sr. Salvador Noguera manifesta l’increment de 150.000 € dels BICES, s’ha 
aconseguit gràcies a un procés que, en el seu moment, va iniciar el senador 
Sr. Miquel Àngel Estradé, juntament amb l’Alcalde de Montblanc i altres que 
van signar el Manifest de Poblet per aconseguir una compensació pel pas de 
l’AVE pel nostre terme municipal, amb la qual es va aconseguir pagar el 50% 
del Pavelló de l’Oli.

 



 

Diu que, ells van iniciar el camí perquè Abertis, com empresa explotadora de 
l’Autopista, pagués l’IBI corresponent, com qualsevol altre negoci.
Diu  que,  inicialment,  Abertis  va  comunicar  que  la  seva  activitat  estava 
qualificada com a servei públic i que, per aquest motiu, el Govern Espanyol els 
eximia de pagar aquest impost, que, per altra banda, no es un impost estatal 
sinó local. Diu que els eximia de pagar un impost que cobra un tercer, en 
aquest cas, l’Ajuntament.
Diu  que  aquests  150.000  €  són  fruit  d’una  bona  gestió  i  volen  felicitar  el  
Senador, per haver iniciat aquest procés.

El Sr.  Salvador Noguera pregunta si  poden explicar com és el  projecte del 
Teatre. Diu que té un cost de 107.085 € i que, al tractar-se d’una xifra bastant 
exacta, els fa pensar que el projecte està bastant concretat i demana si es pot  
explicar el nombre de butaques, els metres quadrats a construir.
Diu que el dijous, dia 24, a la Comissió Informativa es va exposar aquest punt i 
que, el dissabte següent, el diari Segre, detallava el cost del projecte del nou 
edifici que fa la Diputació a la Rambla Ferran, amb set plantes d’alçada i 1.550 
m2 construïts, amb un cost d’obra de 3.000.000 € i amb un cost de projecte de 
59.745 €
Diu que el cost del projecte del teatre és de 107.000 € i que, a priori, sembla 
car en comparació amb el projecte de la Diputació.

El Sr. Salvador Noguera demana per quan es preveu que surti a concurs del 
projecte

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP

 El Sr. Josep R. Farran manifesta que, en relació a l’apreciació que ha fet el Sr.  
Noguera sobre el tema de la recaptació dels BICES, diu que encara queda 
molt recorregut per fer, ja que, existeixen altres infraestructures que passen 
pel terme municipal que també es podrien gravar, com és el cas de les torres 
elèctriques.
Demana que això també es treballi.

 El Sr. Alcalde diu quan el grup municipal d’ERC elogia els mèrits del Sr. Miquel 
Àngel  Estradé  per  la  millora  dels  ingressos  municipals  en  concepte  dels 
BICES per l’autopista, això no es així, ja que la bonificació a que tenien dret  
les concessionàries de l’autopista expirava el 31 de desembre de 2016 i així 
es desprèn del propi document que es va signar al seu moment.
Diu  que  el  termini  d’aquesta  bonificació  es  va  prorrogar  i  que  la  vigència 
d’aquesta  pròrroga  finalitzava  el  31  de  desembre  de  2016  per  a  tots  els 
municipis de la comarca afectats i que, per tant, tots els municipis han gaudit  
del mateix tractament.
Diu que, el Sr. Miquel Àngel Estradé pot haver fet mèrits per altres conceptes, 
però  en  aquest  assumpte  el  motiu  és  la  finalització  de  la  vigència  de  la 
bonificació.

 



 

 Pel que fa al tema del teatre, el Sr. Alcalde manifesta que el projecte ha estat  
pensat en base a les consideracions d’altres teatres que han visitat i de les 
consideracions dels tècnics.
Diu que ara es licitarà un concurs d’idees per elaborar el projecte en base al 
valor pressupostari que ofereixin els licitadors.
Diu que ara s’està treballant amb les bases del concurs de projectes i que 
l’import que s’ha fixat és l’import que el tècnic considera ajustat, tot i que la 
seva adjudicació, pot ser a la baixa.
Diu que el disposar d’un projecte ben redactat és la millor línia per disposar 
d’una obra ben executada. Diu que com més ben definit estigui el projecte, a 
nivell tècnic, millor es podrà dur a terme l’obra.
En  relació  amb  la  comparació  feta  amb  l’obra  que  ha  de  dut  a  terme  la 
Diputació de Lleida, manifesta que aquesta obra no té res a veure amb l’obra 
d’un teatre, ja que l’obra del teatre presenta més requeriments a nivell tècnic, 
pel so, il.luminació i altres aspectes
Diu que els tècnics que els assessoren són els mateixos que hi havia quan 
governava ERC a l’ajuntament i tenen la mateixa confiança que els hi donaven 
abans.

 El Sr.  Alcalde manifesta que en relació amb el  tema de l’IBI,  si  que hi  ha  
recorregut per fer i que l’Ajuntament no s’hi nega, tot el contrari.
Diu que s’està treballant amb el tema de les línies elèctriques i que es va crear  
una plataforma d’alcalde afectats per aquests temes però que aquest tema té 
molta complexitat i requereix un treball tècnic i jurídic molt costos, quan, de 
moment existeixen poques sentencies que donin la raó a l’Ajuntament.
Diu que el projecte tècnic per justificar el dret a recaptar un impost per aquest 
concepte té un cost molt elevat i de moment, no existeixen suficients elements 
per considerar que aquesta via sigui la correcta. Tot i això diu que ho vetllaran. 

 El  Sr.  Salvador  Noguera  manifesta  que  el  fet  que  l’any  2016  finalitzés  el 
termini de bonificació de l’IBI per les autopistes i no es renovés, potser té a 
veure amb els passo que s’havien fet per exigir al Govern que no eximís a una 
empresa d’un impost que no recapta el Govern sinó els Ajuntaments.
Respecte el tema del teatre diu que si el cost del projecte fos de 100.000 € 
pensarien que hi ha una idea de l’obra, però al ser de 107.085 € els ha fet 
pensar que realment s’han fet els números.
Diu que no han retret res al  respecte sinó que han demanat el  nombre de 
butaques que tindrà i els metres quadrats a construir, per fer-se una idea del 
tipus de teatre que serà.
Diu que potser se n’assabentaran demà passat per Facebook però que, al ser 
regidors pensen que tenen dret a ser informats.

 El Sr. Alcalde li contesta al Sr. Salvador Noguera que ha retret el projecte de la  
Diputació, comparant coses que no tenen cap similitud.

 El Sr. Salvador Noguera pregunta si el teatre pot costar més de 3.000.000 €.

 



 

 El Sr. Alcalde contesta que no i que el cost dels projectes sempre va en funció 
del cost de l’obra i que en el cas del teatre, hi ha molts requeriments tècnics i  
moltes enginyeries a intervenir, especialitzades en temes de so, enllumenat i 
altres i  que per tant aquest import  tant precís que ha aportat  el  tècnic per 
aquesta partida és l’import que es pensa que pot ser necessari per cobrir el  
pressupost d’un projecte.
Diu que una vegada es presentin els projectes, ja es veurà quin serà l’import 
final.
Diu que el nombre de butaques del teatre serà entre 300 i 400 i que en funció 
de  les  consideracions  tècniques,  al  final  pot  resultar  que  n’hi  hagi  més  o 
menys i que en aquest moment encara no es pot precisar.

 El Sr. Josep R. Farran manifesta que quan ha dit que hi ha un llarg recorregut  
per fer en el tema de la tributació de les infraestructures, també es referia a 
qualsevol companyia que ofereixi serveis al municipi i que utilitzi el seu espai  
per prestar-la, com per exemple un gasoducte.

 El Sr. Alcalde respon que per considerar aquests temes cal acudir a gestories 
especialitzades que tenen uns honoraris molt elevats i que no asseguren el 
resultat.
Diu que pel tema de l’autopista es va constituir una Associació de Municipis 
per  fer  més  força  en  el  cas  que  Abertis  volgués  recórrer  l’extinció  de  la 
bonificació i que en altres casos, ja es veurà.

ACORD:
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta del  
nombre legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not i Ariadna Salla. 
- Vots en contra: Cap

Abstencions: Sr. Salvador Noguera, Enric Farran, Montserrat Casals, Albert 
Valero i Josep R. Farran

 

3.  Aprovar  la  delegació  a  la  Diputació  de  Lleida  de  les  facultats  de 
l'Ajuntament en matèria de recaptació de ta Taxa per la prestació del servei 
en el cementiri  local,  conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de 
caràcter local. 
Expedient 1165/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets:

 



 

El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les 
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos 
de Dret Públic. 
La complexitat que la realització d' aquestes tasques suposa i així mateix la seva 
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització 
de  fórmules  que  permetin  un  eficaç  o  adequat  exercici  de  les  facultats 
esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa 
local aplicable. 

Considerant convenient la delegació d' aquestes funcions a la Diputació de Lleida, 
a través de l'  Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o 
forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en 
virtut de l' establert en l' article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  en 
l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l' article 9.1 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.

Amb  aquests  antecedents,  i dictaminada  favorablement  la  proposta  per la 
Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de 
24 d'agost de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi,  
les facultats que aquest Ajuntament, a l' empara de l' establert en l' article 106.3 
de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
té  atribuïdes  en  matèria  de  recaptació  dels  ingressos  de  Dret  Públic  que  s' 
especifiquen a continuació, amb l' abast, el contingut, les condicions i la vigència 
que s' estableixen en el present acord:
1.-  Recaptació de ta Taxa per la prestació del servei en el cementiri local, 
conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local 

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per 
rebut o per liquidació d' ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents 
als  Tributs  i/o  Preus  Públics  que  s'  esmenten  en  l’apartat  primer  del  present  
acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d' acord a la 
legislació aplicable i, si de cas, les següents: 

a)  Practicar  les  notificacions  col.lectives  en  deutes  per  rebut  o  cobrament 
col.lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o 
cobrament col.lectiu. 
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.

 



 

d)  Conferir  i  revocar  a  les  Entitats  de  Dipòsit  el  caràcter  d'  Entitats 
Col.laboradores i establir els límits de la col.laboració. 
e)  Lliurar  certificacions  de  descobert  col.lectives  o  individuals  en  rebuts  i  en 
liquidacions d'ingrés directe. 
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest 
acte administratiu. 
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles. 
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i 
en executiva. 
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les. 
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials. 
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes 
les actuacions conduents a aquest fet. 
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, 
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
o) Autoritzar i presidir les subhastes. 
p) Acordar la suspensió del procediment. 
q) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
r)  Proposar  l'adjudicació  de  finques  a  l'Ajuntament,  lliurant  les  certificacions 
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics. 

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ

1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
voluntària  i  en  executiva,  a  partir  d'aquesta  data,  la  Diputació  de  Lleida  pels 
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a 
l'Ordenament Local  i  a  la  legislació  aplicable conforme a  l'establert  en  la  Llei  
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de 
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació  Provincial en ús de la seva 
potestat  reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim 
Local. 

3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de 
Lleida  percebrà  la  vigent  taxa  pel  servei  de  recaptació  en  via  voluntària  i  
executiva,  prevista  a  l’  article  6è  de  la  vigent  Ordenança  Fiscal  nº  4  de  la 
Diputació  de  Lleida  (BOP núm.  15,  de  23 de  gener  de  2015)  en  els  termes 
següents: 

Taxa per la recaptació en via voluntària:
El  tipus  aplicable  serà  en  funció  de  les  delegacions efectuades a  favor  de  l’  
OAGRTL; 

Concepte delegat Impost/taxa/preu públic Tipus aplicable

 



 

IBI,IAE i qualsevol taxa o preu públic IBI i IAE 4, 75 %

IBI, IAE i IVTM IBI, IAE, IVTM 4, 25 %

IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu públic IBI, IAE i IVTM 4,00 %

Taxes  i  preus  públics,  amb  independència  dels  impostos 
delegats

Taxa o preu públic 3,50 %

En funció de l’ import delegat; si el càrrec  de l’ IBI, IAE, IVTM i de qualsevol taxa 
o preu públic es d’ import igual superior a 3,5 milions d’ euros la taxa aplicable 
sobre la recaptació de l’ IBI, IAE, IVTM i la taxa o preu públic delegat serà la del 
3,5 %. 
Taxa per la recaptació en via executiva: 
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la  
recaptació en via executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents imports:

 7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
 5 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 

20 %.
En  la  recaptació  executiva  l’  ajuntament  que  delega  percebrà  els  següents 
imports:

 100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant.
 100  %  del  recàrrec  de  qualsevol  tipus  (5,  10  o  20%)  a  favor  de  l’ 

ajuntament delegant. 
Les  quantitats  a  què  donin  lloc  aquestes  compensacions  econòmiques  seran 
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es 
realitzin a l'Ajuntament. 

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 

5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que 
circumstàncies alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a 
l'Ajuntament  una  entrega  a  compte  corresponent  al  95%  del  recaptat  en 
voluntària.
En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici 
anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En  els  mesos  d’abril,  juliol  i  octubre  es  realitzarà  una  entrega  a  compte 
corresponent  al  85%  de  la  recaptació  en  procediment  executiu  del  trimestre 
anterior. 

6)  La Diputació de Lleida durant el  mes de març de cada exercici  facilitarà a 
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
-  Resum de la  gestió  de cobrament  en voluntària  i  en executiva  per  rebuts  i 
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent 
de cobrament.
-  Prèvia petició de l’Ajuntament,  relació individualitzada de qualsevol  motiu de 
càrrec, de data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes 
les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de 
data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o 
objeccions que cregui oportuns.

 



 

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a 
respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat  
Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la 
gestió del servei. 

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui 
objecte  del  present  acord  de  Delegació,  l'Ajuntament  haurà  de  remetre  a  la 
Diputació de Lleida la següent documentació:
a) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i 
totals.
b) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb 
el disseny del Departament d'Informàtica de la  Diputació de Lleida.
c) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del  
padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
d)  Certificat  dels  tràmits  de  la  imposició  i  ordenació  dels  tributs  d'acord  a  la 
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí  
Oficial de la Província. 

QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en 
vigor  a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de  l’acord  d’acceptació  de  la 
delegació  al  Butlletí  Oficial  corresponent,  restant  tàcitament  prorrogada,  per 
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la 
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als  
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 

CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes 
que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida. 

SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present 
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la  
Generalitat  de Catalunya,  per  a  coneixement  general,  d'acord  amb el  que es 
preveu en l'article 7.2 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.
 
ACORD:
Sotmesa  la  proposta  a  votació  aquesta  queda  aprovada  per  unanimitat  del 
nombre legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, Enric Farran, 
Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

 



 

4. Aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de 
l'Ajuntament en matèria de recaptació en via executiva del procediment de 
cobrament en via executiva de despeses per execució subsidiària d’ordres 
d’execució i/o enderroc. Expedient 1166/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets:
El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les 
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos 
de Dret Públic. 

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva 
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització 
de  fórmules  que  permetin  un  eficaç  o  adequat  exercici  de  les  facultats 
esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa 
local aplicable. 

Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, 
a través de l'Organisme Autònom de Gestió i  Recaptació de Tributs Locals,  o 
forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en 
virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  en 
l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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.

Amb  aquests  antecedents,  i dictaminada  favorablement  la  proposta  per la 
Comissió Informativa d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de 
24 d'agost de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi,  
les facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de 
la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té  
atribuïdes  en  matèria  de  recaptació  dels  ingressos  de  Dret  Públic  que  
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència 
que s'estableixen en el present acord:
-  Procediment  de  cobrament  en  via  executiva  de  despeses  per  execució 
subsidiària d’ordres d’execució i/o enderroc 

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ

1) Les facultats de recaptació, en període  executiu, tant de deutes per rebut o per 

 



 

liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs 
i/o  Preus  Públics  que  s'esmenten  en  l’apartat  primer  del  present  acord,  que 
comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació 
aplicable i, si de cas, les següents: 
a)  Practicar  les  notificacions  col.lectives  en  deutes  per  rebut  o  cobrament 
col.lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i  
executiva. 
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les. 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes 
les actuacions conduents a aquest fet. 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, 
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
k) Acordar la suspensió del procediment. 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
m)  Proposar  l'adjudicació  de  finques  a  l'Ajuntament,  lliurant  les  certificacions 
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics. 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació 
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida. 

TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI 
Atès que l’ens local  solament delega la recaptació  en període executiu,  resta 
obligat  a  guardar  la  tramitació  legalment  establerta  de  gestió  tributària  i  de 
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents: 

a)     Aprovació  de  les  liquidacions  tributàries,  tant  si  són  de  cobrament 
periòdic o d’ingrés directe.

b)     Aprovació del calendari de cobrança.
c)     Notificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació 

individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
d)     Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e)     Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f)       Dictar la providència de constrenyiment.
g)     Confeccionar el plec de càrrecs. 

QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ

1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
voluntària  i  en  executiva,  a  partir  d'aquesta  data,  la  Diputació  de  Lleida  pels 
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a 
l'Ordenament Local  i  a  la  legislació  aplicable conforme a  l'establert  en  la  Llei  

 



 

reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de 
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació  Provincial en ús de la seva 
potestat  reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim 
Local. 

3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de 
Lleida  percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista 
a l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de 
Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015) en els termes següents: 

     7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
      15 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és 

del 20 %.
 

   100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
   100  %  del  recàrrec  de  qualsevol  tipus  (5,  10  o  20%)  a  favor  de  l’  

ajuntament. 

Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la      via 
executiva de constrenyiment.- 
Grups Tipus 

%
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de taxes, impostos, 
preus públic i ingressos de dret públic, i que no tenen delegada en voluntària cap de les 
taxes de l’ article 20 del TRLRHL.
 

3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les dels apartats 
r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen 
en executiva la recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret 
públic.
 

2’5

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les taxes dels apartats 
r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen 
en executiva la recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret 
públic.
 

2
 

Les  quantitats  a  què  donin  lloc  aquestes  compensacions  econòmiques  seran 
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es 
realitzin a l'Ajuntament. 

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 

5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici 
anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En  els  mesos  d’abril,  juliol  i  octubre  es  realitzarà  una  entrega  a  compte 
corresponent  al  85%  de  la  recaptació  en  procediment  executiu  del  trimestre 
anterior. 

6)  La Diputació de Lleida durant el  mes de març de cada exercici  facilitarà a 
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:

 



 

-  Resum de la  gestió  de cobrament  en voluntària  i  en executiva  per  rebuts  i 
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent 
de cobrament.
-  Prèvia petició de l’Ajuntament,  relació individualitzada de qualsevol  motiu de 
càrrec, de data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes 
les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de 
data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o 
objeccions que cregui oportuns. 

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a 
respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat  
Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la 
gestió del servei. 

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui 
objecte  del  present  acord  de  Delegació,  l'Ajuntament  haurà  de  remetre  a  la 
Diputació de Lleida la següent documentació: 
a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i 
totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb 
el disseny del Departament d'Informàtica de la  Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del  
padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e)  Certificat  dels  tràmits  de  la  imposició  i  ordenació  dels  tributs  d'acord  a  la 
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí  
Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut 
de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de 
liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, 
execucions subsidiàries i altres supòsits. 

CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en 
vigor  a  partir  del  dia  següent  a  la  publicació  de  l’acord  d’acceptació  de  la 
delegació  al  Butlletí  Oficial  corresponent,  restant  tàcitament  prorrogada,  per 
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la 
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als  
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes 
que per la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida. 
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present 

 



 

acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la  
Generalitat  de Catalunya,  per  a  coneixement  general,  d'acord  amb el  que es 
preveu en l'article 7.2 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. 

DEBAT:
 El Sr. Josep R. Farran manifesta que entén que aquesta delegació es fa per 

mancomunar esforços i guanyar en eficiència i perquè la proximitat amb els 
veïns no influeixi en la recaptació.
Diu que ho troba correcte però que cal estar atents per tal que no es perdi el  
valor que dona la proximitat amb els veïns, ja que la delegació pot provocar 
això.
Diu que si es pogués ajustar aquesta relació entre eficiència i proximitat seria 
ideal

 El Sr. Alcalde contesta que el que es delega és la recaptació en via executiva, 
que s’aplica una vegada finalitzada la via ordinària de recaptació de tributs i  
que  abans  de  passar  a  la  via  executiva  l’Ajuntament  fa  tots  els  intents 
possibles per esgotar la via ordinària.

ACORD:
Sotmesa  la  proposta  a  votació  aquesta  queda  aprovada  per  unanimitat  del 
nombre legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, Enric Farran, 
Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

5. Aprovar definitivament la relació de bens i drets a expropiar de la finca 
situada al polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de les Borges Blanques i l'inici de 
l'expedient de fixació del preu just. Expedient 785/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets: 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de 27 de juliol 
de 2017 es va aprovar l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa de part de la finca 
situada al polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de Les Borges Blanques.

En el mateix acord es va aprovar la relació concreta i individualitzada de béns i  
drets afectats per l'expropiació.

L'acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies, mitjançant  

 



 

publicació en el Diari La Mañana de 4 d’agost de 2017 i en el BOP de Lleida núm.  
154 de 8 d’agost de 2017.
Durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap al.legació 
al respecte.
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació definitiva de la relació de bens i drets 
afectats per l’expropiació.

Amb aquests antecedents, i dictaminada favorablement la proposta per la Comissió 
Informativa d'Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica en sessió de 24 d'agost 
de 2017, es proposa al Ple l'adopció dels següents
 
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada de béns i drets 
afectats per l'expropiació, que s’adjunta com Annex i la declaració d’utilitat pública i  
la necessitat d’ocupació dels bens i drets detallats en la relació.

Segon.- Comunicar als titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els 
quinze dies hàbils subsegüents al  de la recepció de la notificació dels presents 
acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’adquisició per 
part de la corporació municipal dels béns i drets de referència, així com el termini  
per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els  
termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns 
o drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta 
respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’Ajuntament,  
es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels 
béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent

Tercer.- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 
s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior.  
L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de 
les peces separades corresponents en els termes i les condicions que expressen 
els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF.

Quart.- Disposar la publicació del presents acords al BOP, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en un diari de difusió provincial, amb expressió del règim de recursos 
que s’hi poden interposar.

Cinquè.- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris 
i titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el  
projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Sisè.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que 
siguin necessaris per al perfeccionament dels precedents acords. 

ANNEX
RELACIÓ  CONCRETA  I  INDIVIDUALITZADA  DE  BENS  I  DRETS  AFECTATS  PER 
L’EXPROPIACIÓ

 



 

FINCA 1 
Titular de la finca Antonio Gasol Casals i Ramona Ribes Figueres
DNI 40752050-Y                  40824754-F
Domicili dels titulars C/ Afores, 1-1 S (disseminat)
Emplaçament de la finca Polígon 3, parcel.la 62 del T.M. de Les Borges Blanques
Qualificació urbanística Sòl  urbà  afectat  com  a  sistema  viari  i  sòl  no 

urbanitzable.
Referència cadastral Polígon 3, parcel.la 62
Finca registral Finca 4582, Tomo 343, Llibre 42, Foli 155
Descripció  registral  finca 
núm. 1

Peça de terra, regadiu, situada al Terme Municipal de 
Les  Borges  Blanques,  partida  “Davall  del  Castell”  de 
superfície  una  hectàrea,  quinze  àrees,  vuitanta-una 
centiàrees. Limita per orient amb Torre Cardona, migdia 
amb camí, ponent amb Consolación Mònica i nord amb 
José Ricart

Situació jurídica finca núm. 
1

Sense càrregues

Títol d’adquisició Pertany als titulars  per meitat  i  proindivís  per títol  de 
compra  segons  escriptura  autoritzada  pel  Notari  de 
l’Espluga de Francolí Sr. Paulino Angel Santos Polanco 
el dia 8 d’abril de 1968

Afectació Obra de Millora de la seguretat del camí del Cementiri 
Vell de Les Borges Blanques. Vialitat

Superfície afectada 2.285 M2

 
DEBAT:
 El Sr. Alcalde i el Sr. Francesc Mir expliquen que l’expedient ha estat sotmès a 

informació pública i que no s’ha presentat al.legacions. Per aquest motiu, 
resulta procedent adoptar l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient per 
l’adquisició d’aquesta finca que permetrà executar l’obra de Millora del camí del 
cementiri vell.

 El Sr. Alcalde explica que l’obra es troba inclosa dins la línia de subvencions del 
Pla de Barris

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC 
 El Sr. Salvador Noguera diu que no tenen res a dir i que votaran a favor de la 

proposta.

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran pregunta quina amplada tindrà aquest camí i si tindrà 

doble sentit de circulació o no. Diu a la zona del casc antic, un carrer amb doble 
sentit desfiguraria la part alta del Castell alt.

 El Sr. Francesc Mir diu que tots tenim el nostre punt de vista però una vegada 
l’obra es trobi finalitzada, serà la policia qui determinarà si el carrer queda d’un 

 



 

o de dos sentits. Diu que es deixarà a criteri dels tècnics aquesta decisió. 

ACORD:
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat del nombre 
legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, Enric Farran, 
Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

6. Aprovació moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i 
Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels Cossos Policials i 
d'Emergències.Expedient 1286/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van 
produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat.

La ràpida i  eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, 
juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers 
moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, 
així  com  la  indignació  i  el  rebuig  unànime  a  la  violència,  defensada  des  de 
qualsevol idea o religió.
Per tot això, l’Ajuntament de les Borges Blanques proposa al ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a 
les  ciutats  de  Barcelona  i  de  Cambrils  i  reivindicats  posteriorment  per  Estat 
Islàmic.

SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen 
l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats,  

 



 

les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió 
social.

QUART.- Agrair  i  reconèixer  la  gran  tasca  realitzada  per  tots  els  cossos 
d’emergències, seguretat,  prevenció i  entitats ciutadanes que, en moments de 
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al  
mateix  temps,  demanar que la  policia  dels  Mossos d’Esquadra s’incorpori,  de 
forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, 
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat.

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 
voluntat de la nostra societat  d’apostar per la llibertat,  l’acollida i la tolerància, 
apostant  pels  valors  que  potenciïn  el  respecte  a  totes  les  formes  de  pensar, 
religions i cultures.

SISÈ.- Ratificar  la  voluntat  dels  governs  locals  de  continuar  treballant  per  la 
cohesió  social  de  les  nostres  viles  i  ciutats.  Només així  avançarem cap a  la 
convivència i la inclusió de la societat.

DEBAT:
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC
 El Sr. Salvador Noguera manifesta que estan a favor de la moció i el dia de la 

Comissió  Informativa  ells  també  portaven  aquesta  mateixa  moció  per 
presentar-la

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran manifesta que votaran a favor de la proposta però que 

troba a faltar algun punt en que es faci referència a que aquesta violència no 
surt com un bolet sinó que es respon a una violència estructural alimentada 
per actors diversos, com la Monarquia espanyola i la classe financera, ja que 
pràcticament  tots  els  bancs  una  mica  grans  estan  darrera  la  indústria 
armamentista.
Diu que a les Borges no hi  estem lluny, ja que una empresa que es volia 
implantar, com és l’enginyeria basca Sener treballa en aquest tema.
Diu  que  caldria  incorporar  continguts  com  no  operar  amb  segons  quines 
entitats  o  no  donar  cobertura  a  segons  quines  empreses,  com és  el  cas 
d’aquesta enginyeria.

 El  Sr.  Alcalde  diu  que,  segons  la  informació  de  que  disposa,  aquesta 

enginyeria es volia instal.lar a Juneda i no pas a les Borges Blanques.

 



 

 El Sr. Josep R. Farran diu que això no impedeix que des de les Borges o des 

de tota la comarca es pugui rebutjar empreses d’aquest tipus.
 
ACORD:
Sotmesa  la  proposta  a  votació  aquesta  queda  aprovada  per  unanimitat  del 
nombre legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, Enric Farran, 
Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

7. Aprovar la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya per pal·liar la greu 
crisi de preus que pateix el sector de la fruita dolça a la campanya 
2017.Expedient 1286/2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Les comarques de Lleida, de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià,  
concentren el 86,4% de les superfícies en producció de préssecs i nectarines de 
Catalunya, especialment destaca en aquesta importància la comarca del Segrià. 
Catalunya  és  la  comunitat  autònoma  amb  més  superfície  en  producció  de 
préssecs i nectarines (28,2%) de l’Estat espanyol. 

Les darreres quatre campanyes els preus ruïnosos percebuts pels productors han 
comportat una crisi econòmica de gran magnitud entre la pagesia i el món rural  
d’aquestes zones productores. La situació començà amb una mala campanya el 
2014, la qual es va agreujar coincidint amb la prohibició de les importacions de 
fruites i hortalisses, entre d’altres productes, procedents dels països de la Unió 
Europea a la Federació Russa, establerta l’agost del 2014 pel Govern rus, que 
enguany s’ha vist ampliada amb les barreres comercials fitosanitàries establertes 
a  la  Unió  Duanera  Euroasiàtica  (Armènia,  Bielorússia,  Federació  Russa, 
Kazakhstan i Kirguizistan). 

Malgrat  les mesures excepcionals establertes per  la  Comissió  Europea per  la 
campanya  2017  per  fer  front  a  la  situació  generada  per  l’anomenat  vet  rus, 
l’evolució dels preus de la campanya 2017 (Mercolleida i Observatori de Preus 
Agroalimentaris del DARP), comparada amb la mitjana de les campanyes 2012 a 
2016, sense tenir en compte la millor i  la pitjor campanyes en preus, mostren 
clarament que es donen les circumstàncies previstes a l’Organització Comuna de 
Mercats (OCM) dels productes agraris per declarar i adoptar mesures per evitar la 
greu pertorbació del mercat en préssecs i nectarines. 

 



 

Atesa la gran importància per a l’economia de la pagesia productora i del conjunt 
de  l’entorn  rural  de  les  zones productores  de préssecs i  nectarines i  la  greu 
pertorbació del  mercat  en aquests productes, es proposa al Ple  l'adopció dels 
següents

ACORDS: 

1.- Demanar que l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya instin la Comissió 
Europea a:
Que, en base al que s’estableix en els articles 219, 221, 222 i 228 del Reglament 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
del  2013,  pel  qual  es  crea  l’organització  comuna  de  mercats  dels  productes 
agraris, declari pel procediment d’urgència pertorbació del mercat dels préssecs i 
nectarines.

Que, durant el  període que duri  l’actual desequilibri  greu en el  mercat,  a més 
d’aplicar les excepcions previstes en l’article 222 de l’OCM dels productes agraris, 
atorgui  als  països  productors  de  la  Unió  Europea  ajuda  financera  per  a 
operacions de retirada addicionals  a  les  previstes  al  Reglament  Delegat  (UE) 
2017/1165 de la Comissió, de 20 d’abril  del 2017, que estableix, amb caràcter 
temporal, mesures excepcionals d’ajut als productors de determinades fruites, fins 
a la quantia que permeti  superar  l’actual  situació de desequilibri  greu i  que a 
l’Estat  espanyol  han  d’assolir  com  a  mínim  les  40.000  tones  en  préssecs  i  
nectarines. 

2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
Excel·lentíssima Sra. Isabel Gracia Tejerina
Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient Paseo Infanta Isabel, 1
28014 MADRID
 
Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca i  Alimentació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 BARCELONA
 
Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA
 
Sr. Ferran Tarradellas Espuny
Comissió Europea
Representació a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90, 1r
08008 BARCELONA

 



 

 
DEBAT:

El Sr. Daniel Not llegeix la moció.

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC
 El Sr. Savador Nogués diu que estan plenament a favor d’aquesta moció. Diu 

que la Sra. Montse Casals i ell mateix van assistir a Alcarras al manifest que 
van fer un centenar d’alcaldes del sector de la fruita i van manifestar el seu 
suport als pagesos.

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran diu que votarà a favor de la moció però amb alguns 

matisos, perquè diu que aquí es fa referència a la retirada de fruita, que ja s’ha  
produït,  però  no  es  planteja  res  sobre  l’alternativa  de  cultiu,  o  sobre  la 
distribució de la terra, o sobre l’accés a la propietat de la terra. Diu que no es 
planteja res sobre que els grans beneficiaris de la política agrària catalana són 
aquells que menys en depenen, com les grans indústries alimentàries o fins i  
tot grans constructores.
Diu que si no s’és capaç de qüestionar el model, passen coses com aquestes i 
que amb la retirada de 20.000 tones de fruita potser s’aconseguirà salvar la 
temporada però continuarem tenint un model de producció agrària catalana 
supeditat als interessos de la indústria alimentària i que deixa molt poc marge 
de maniobra a petits i mitjans productors.

 
 ACORD:
Sotmesa  la  proposta  a  votació  aquesta  queda  aprovada  per  unanimitat  del 
nombre legal de membres, amb el següent resultat:
- Vots a favor: Sr. Enric Mir, Nuria Palau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, Francesc 

Mir, Esther Vallés, Daniel Not, Ariadna Salla, Salvador Noguera, Enric Farran, 
Montserrat Casals, Albert Valero i Josep R. Farran

- Vots en contra: Cap
- Abstencions: Cap

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
quan són les 22:15 hores del dia 31 d’agost de 2017, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Vist i plau

L’alcalde

Enric Mir i Pifarré 
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