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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.:   07/2016 

Caràcter:   extraordinària 
Data:    2 de novembre de 2016 
Horari:   de les 21:15 a les 21:45 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) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

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

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

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

 
Excusa la seva assistència: 
Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
Interventor: Marc Fernández Mesalles 
 
 
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. 
 
 
En primer lloc, el Sr. Alcalde dóna la benvinguda al senyor Marc Fernández 
Mesalles, qui després d’haver superat el concurs oposició lliure convocat a 
l’efecte, ocuparà el lloc d’Intervenció de l’Ajuntament, a qui desitja molts èxits 
en aquesta nova etapa que ara comença. 
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ORDRE DEL DIA 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 
29/09/2016 

 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 29 de 
setembre 2016 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha alguna consideració a fer, i en primer lloc intervé 
el Sr. Salvador Noguera dient que a la penúltima línia de la pàgina 8, on hi diu 
“pinso” i hauria de dir “pisos”. 
 
El Sr. Francesc Mir demana a la secretària que efectuï les següents 
correccions: 
- a la pàgina 9, el paràgraf “El Sr. Francesc Mir respon que s'ho facin mirar 
perquè l'activitat es va aprovar amb ERC al govern municipal.”, s’ha d’apujar 
per sobre de les tres línies anteriors, ja que correspon al tema que s’havia 
tractat abans. 
- a la pàgina 10, a la darrera intervenció que va fer abans de la votació, fa 
referència a la Consellera però cal que consti que es referia a la Consellera 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
La Sra. Montserrat Casals diu que a la 25a línia de la pàgina 8 hi diu per error  
“alcalde” i que aquesta paraula s’ha de suprimir ja que no va seguida de cap 
intervenció. 
 
Un cop incorporades a l’acta les esmenes formulades, el Sr. Alcalde sotmet 
l’acta a votació i és aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ I MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS 
 
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 26 d’octubre de 2016: 
 
“Aquest Ajuntament pretén modificar determinats articles de les ordenances 
fiscals reguladores dels impostos, taxes i preus públics vigents, d’acord amb 
l’establert a l’article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
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Per altra banda, s’aprecia la necessitat de procedir a la derogació de 
l’Ordenança Fiscal número 25 reguladora de la taxa per ensenyaments 
impartits a l’Escola Municipal de Música, donat que ha quedat obsoleta per ja 
no prestar-se aquest servei per part de l’Ajuntament sinó per part de la 
Mancomunitat de Municipis per a la Música a les Garrigues. 
Aquesta ordenança passa a ser substituïda per l’Ordenança reguladora dels 
preus públics de la Fira de l’Oli que fins ara eren exigits pels serveis prestats 
per l’extingit organisme autònom Patronat Fira de l’Oli i que ara es presten per 
part de l’Ajuntament a través de l’organització especial desconcentrada creada 
a l’efecte, sense personalitat jurídica pròpia. Correspon, per tant, a 
l’ajuntament, donar cobertura a aquestes tarifes de conformitat amb 
l’esmentada normativa aplicable. 
 
Per altra banda, a les ordenances número 10 i 17 reguladores del fins ara preu 
públic pel servei d’aigua i clavegueram, respectivament, procedeix substituir-lo 
novament per taxa, recollint així el criteri establert pel Tribunal Suprem en 
sentències de 23 de novembre de 2015 (núm. recurs 4091/2013), de 24 de 
novembre de 2015 (núm. recurs 232/2014) i de 26 d’abril de 2016 (núm. recurs 
918/2016), en les que posa de manifest que el servei de subministrament i 
distribució d’aigua potable ha de ser objecte de de taxa, encara que sigui prestat 
mitjançant concessió administrativa.  La forma de gestió no afecta a la 
naturalesa de la prestació, sempre que la seva titularitat segueixi sent pública. 
 
S’ha emès informe de secretaria i i d’intervenció així com 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 les següents ordenances 
(únicament es fan constar la part dels articles que es modifiquen, quedant igual 
la resta): 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
 
Article 8.-  Tipus impositiu  i quota 
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 
impositius  següents: 

 Tipus  

Béns immobles de naturalesa  urbana 0,8069% 

Béns immobles de naturalesa rústica 0,589 % 

Béns immobles de característiques especials 1,3 % 

 
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les 

bonificacions que siguin d'aplicació.  
.../...      
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
Article 9.- Coeficients de situació  
.../... 
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients 
següent:  
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

Tipus 1a 2a 3a 

Coeficient aplicable 3,6 1,6 1,4 

 
.../... 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 6. - Quota tributària 
1.  Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 del Text refós Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del 
coeficient del 1,97, llevat els corresponents a turismes, que s’incrementaran en els 
següents termes: 
 

1.Turismes 
Cavalls fiscals 
De menys de 8 ..................... 
De 8 fins a 11,99 .................... 
De 12 fins a 15,99 .................. 
De 16 fins a 19,99 .................. 
De més de 20 ........................ 

Coeficient  
 
1,97 
1,99 
1,99 
2 
2 

 
Aquests coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui 
modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
 
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 
 
Quadre de tarifes 
A) Segons la potència fiscal Quota: euros 

1.Turismes 
Cavalls fiscals 
De menys de 8 ............ 
De 8 fins a 11,99 .............. 
De 12 fins a 15,99 ............... 
De 16 fins a 19,99 .................. 
De més de 20 ........................ 

 
 
24,86 € 
67,81 € 
143,16€ 
179,22 € 
224,00 € 

 

.../... 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
VIES I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
ANNEX I. TARIFES 
 
Tarifa desena.- Mercat d’intercanvi i de segona mà 
Per cada parada   4,00 € / dia 
Caldrà dipositar una fiança de  5,00 € per les taules que cedeix l’Ajuntament. 
 
Tarifa 11a.- Mercat D’ANTIGUITATS 
Per cada parada         6,5 € / dia 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DEL PREU PRIVAT PEL 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

Es proposa modificar tots els apartats en els quals hi consta preu privat que passa a 
denominar-se taxa. 
 
Article 6.- Quota tributària 
Tarifa primera. Subministrament aigua 
.../... 

Epígraf segon. Quota de servei: 
Quota fixa trimestral, euros      10,48 € 

.../... 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE LES 
PISCINES MUNICIPALS 
 
Article 4.-  Tarifes 
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 
…/… 
PREU TUMBONES  1,00 €/dia + 1 € en concepte de fiança que es retornarà quan es 
torni la tumbona 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DEL PREU PRIVAT PEL 
CLAVEGUERAM 
Es proposa modificar tots els apartats en els quals hi consta preu privat que passa a 
denominar-se taxa. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ D’ACTIVITATS A L’ESPAI MACIÀ 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
1.- ENTRADA A L'ESPAI MACIÀ 
Entrada general       5,00 € 
Entrades reduïdes   3,00 € (jubilats, docents, estudiants, carnet jove i 

joves menors de 25 anys) 
Entada grups (més de 15 persones)  1,00 € 
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2.- MATERIAL 
Publicacions 
Macià - R. Arrufat       18,00 €  
Imatges de les Borges       10,00 €  
Conferències i relats       8,00 €  
Els renoms de les Borges Blanques     10,00 € 
La llengua catalana durant el segle XVII     10,00 € 
Les Borges autoritàries       5,00 € 
Sota les bombes        5,00 € 
Les cabanes de volta a les Borges      32,00 € 
Retaule de textos del s. XV dels fons de l’arxiu parroquial de les Borges Blanques 5,00 € 
Construccions de pedra seca      49,00 € 
El president Macià i el Parlament de Catalunya    25,00 € 
El llibre Francesc Macià: Polític, teòric, agitador. Documents  20,00 € 
Catalunya poble dissortat      23,00 € 
Volem els papers       12,00 € 
El sis d’octubre President Companys     15,00 € 
Francesc Macià en la intimitat     15,00 € 
Sunyol, l’altre president afussellat     11,00 € 
La indústria de Guerra a Catalunya       14,00 € 
Violència popular i justícia revolucionària     9,00 € 
La Lleida anarquista       15,00 € 
Més que una escola       17,00 € 
A favor de la llibertat       11,00 € 
Història del republicanisme a Catalunya     16,00 € 
Pa, crosta i molla       15,00 € 
La guerra civil a les Garrigues      30,00 € 
El Macià desconegut       15,00 € 
Per què en sóc?       14,00 € 
La nova cuina de les Garrigues      17,00 € 
Butlletí d’informació dels països catalans    44,00 € 
Opisso         20,00 € 
L’obra de la Mancomunitat de Catalunya a les Terres de Lleida  16,00 € 
El coronel Macià       18,00 € 
Qui és Macià?        8,50 € 
Macià al país dels soviets      18,00 € 
 
Imants         1,00 € 
Bolígraf Espai Macià       2,00 € 
Postal         1,00 € 
Punt de llibre        1,00 € 

 

 

Segon.- Aprovar provisionalment la derogació íntegra de l’Ordenança Fiscal 
número 25 reguladora de la taxa per ensenyaments impartits a l’Escola 
Municipal de Música. 
 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança número 25 reguladora del preu 
públic Fira de l’Oli, en els següents termes: 
 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que disposen l'article 15 a 19 i art. 41 i següents del RDL 2/2004 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i la Llei 8/89 de 13 d'abril de taxes i preus públics, d'acord amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 25/1998 de 13 de juliol, de modificació del règim local de les taxes 
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estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, 
aquesta ordenança té per objecte la regulació del preu públic pels serveis i activitats 
prestats als expositors en el marc de la Fira de l’Oli 
 
Article 2.- Fet imposable 
El fet imposable d’aquest preu públic és a la prestació anual per part de l’organització 
especial desconcentrada municipal Patronat Fira de l’Oli, dels serveis o d’activitats amb 
motiu de la celebració d’aquest esdeveniment firal, que es descriuen a l’article 4 
d’aquesta ordenança.  
 
Article 3.- Subjectes passius Obligats al pagament 
Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament els usuaris dels 
serveis i activitats que regula aquest  preu públic o bé els seus representants legals. 
 
Article 4.- Quota 
Les quotes a satisfer pels subjectes passius del preu públic regulat en aquesta 
ordenança seran les següents: 

 
CONCEPTE PREUS  
Ocupació d’espai dins la carpa 60 €/m lineal 
Estand fora dels pavellons dins el recinte firal 10 €/ m2 

Estand dins el Pavelló Comercial i Pavelló de l’Oli, amb servei 
muntatge i de l’estand, moqueta, il·luminació i connexió elèctrica 

52 € / m2 

Estand dins el Pavelló Comercial i Pavelló de l’Oli, només amb 
ocupació d’espai i connexió elèctrica 

38 € / m2 

Estand producte de proximitat dins el Pavelló Comercial i Pavelló de 
l’Oli 

196 € / u. 

Publicitat obligatòria 80 € 
Mobiliari  
Vitrina   70,00 €  
Taulell  70,00 €  
Cadira pvc blanca  12,00 €  
Tamboret bar  24,00 €  
Taula rodona  30,00 €  
Penjador  30,00 €  
Frigorífic  65,00 €  
Pack estalvi (inclou tots els articles anteriors i dues cadires) 150,00 € 
Serveis addicionals  
Hostessa 12 € / h 
Neteja estand per 3 dies 3 € / m2 
Quadre elèctric a mida  44 € / u. 
 

Article 5.- Obligació al pagament 
L'obligació de pagament neix amb caràcter general en el moment que es sol·licita el 
servei o activitat de què es tracti i aquesta és autoritzada. 
 
Article 6.- Règim de declaració i ingressos 
El preu públic es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 
Article 7.- Gestió i recaptació 
Caldrà satisfer la tarifa corresponent prèviament al gaudiment del servei o l’activitat, 
exigint-se les no satisfetes per la via administrativa de constrenyiment. 
Les despeses originades per la devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de 
cobrament del deute aniran a càrrec de I'usuari. 
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Article 8.- Exempcions i bonificacions 
No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Disposició final.- 
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària 
de 2 de novembre de 2016 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província. La seva vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació 
o derogació expressa. 
 
 

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

DEBAT: 
El senyor Alcalde fa una explicació general de les propostes de modificació que 
es presenten, bàsicament provocades per la disminució d’ingressos que hi ha 
hagut en la recaptació de l’IBI i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, ja 
que no és voluntat de l’Equip de Govern incrementar la part impositiva existent. 
En realitat només s’incrementa el preu de l’aigua, en concret, de la part 
corresponent a la quota fixa trimestral per adaptar-la a la proposta de la 
Comissió de Preus aprovada l’any 2013. 
Cal que existeixi equilibri entre ingressos i despeses, ja que el Govern central 
de l’Estat ho fiscalitza tot. Després de 5 anys de sanejament i de congelació de 
taxes i impostos es planteja aquesta proposta per fer front a despeses que es 
volen destinar al foment de l’ocupació i a generar activitat econòmica al 
municipi. L’increment que es proposa suposa menys de l’1 per mil del salari 
base pel que no suposa cap perjudici a nivell de contribuents. 
Durant tot aquest temps s’ha dut a terme serveis municipals a càrrec del 
pressupost municipal sense incrementar impostos, amb l’estalvi que s’ha 
produït en altres partides. 
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta intervé per dir que efectivament es tracta d’un 
increment, no es pot parlar de congelació. Explica que ells no haguessin tocat 
l’IBI perquè l’any 2017 es durà a terme una regularització dels valors cadastrals 
que suposarà un increment a la base imposable de rústica però sobretot 
d’urbana. 
Destaca que si bé a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica la pujada és 
minsa, són preus que se situen molt a prop dels preus de Lleida capital. 
Pel que fa a l’IAE pregunta si l’increment afectarà només a bancs i a Correus. 
El Sr. Alcalde respon que només als situats als carrers de primera categoria i 
que facturin més d’un milió d’euros l’any. 
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El Sr. Noguera continua la seva intervenció dient que a la pàgina web de 
l’ajuntament, on es fa referència als tipus de l’IBI només hi consten dos 
decimals pel que queda arrodonit a l’alça. Caldria modificar-ho perquè 
poguessin constar quatre decimals reals del tipus. 
Per últim, posa de manifest que a la Disposició Final de l’ordenança fiscal 
número 25 que es va trametre el dia 28 d’octubre ja hi consta que ha estat 
aprovada en data 2 de novembre abans que s’hagi celebrat el ple. Són 
conscients de les majories existents però caldria vigilar aquests detalls que 
donen per fet aprovacions que encara no han tingut lloc. 
 
Els senyor Alcalde respon a aquesta darrera afirmació que no s’ha fet de 
manera conscient i que no hi ha cap intencionalitat en aquesta disposició, es 
tracta d’una errada administrativa de transcripció. 
Pel que fa a l’Ibi manifesta que no és un increment, sinó un ajust ja que les 
variacions de valors cadastrals han comportat una manca de correspondència i 
per això s’ha de reconduir la situació d’aquesta forma. Altres anys es 
recaptaven contribucions especials que ara no s’apliquen. Aquests increments 
suposen 8 euros en total. 
Pel que fa a la regularització de l’any 2017, explica que encara no està prevista 
als Pressupostos Generals de l’Estat i que segurament encara serà revisable; 
comenta que quan convingui ja es reajustarà. 
Pel que fa l’impost sobre vehicles, si bé és cert que s’arriba al màxim en dos 
tipus de vehicles, existeixen altres capitals de comarca que també ho tenen 
així. Es fa per compensar aquesta disminució i diferència en els ingressos 
derivada de l’aplicació de bonificacions que abans no existien. 
El Sr. Salvador Noguera afegeix que la regularització a la que feia referència 
afectarà als anys 2018 i 2019. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
Vots a favor.- 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, 
Vots en contra.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Montserrat 
Casals i Serrano, Enric Farran i Belart i Albert Valero 

Abstencions.- Cap. 
 
 
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 


