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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   08/2016 
Caràcter:   ordinària 
Data:    24 de novembre de 2016 
Horari:   de les 21:05 a les 22:25 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 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: 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. 
 
Abans d’iniciar l’anàlisi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, el senyor 
Alcalde dóna la paraula al senyor Josep Ramon Farran Belart, Regidor i 
portaveu de la CUP, qui proposa un minut de silenci com a record per les 
víctimes i ferits del bombardeig que va patir les Borges el 25 de novembre de 
1938. Els regidors, regidores i públic assistent guarden aquest minut de silenci. 
 

ORDRE DEL DIA 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2/11/2016 

2. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PRORROGA DEL II PLA DE POLÍTIQUES DE 

DONES DE LES GARRIGUES 2011-2015 PER AL PERÍODE 2016-2019 

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 3er 

TRIMESTRE 2016 
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4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 3er TRIMESTRE DE 2016. 

5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT AL 

REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT  
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA 

CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA ANUAL SOBRE L’ESTAT DE 

COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

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

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ CIUTADANA PEL PATRIMONI I ESPAI PÚBLIC 

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

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 2 DE 
NOVEMBRE DE 2016 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària de 2 
de novembre de 2016 que ha estat distribuïda junt amb la documentació 
relativa a la convocatòria de la sessió. 
 
El senyor Josep Ramon Farran pregunta quan acaba el període d’al·legacions 
a l’aprovació de les Ordenances fiscals que es varen aprovar en aquella sessió. 
Per part de la secretària se li respon que aproximadament cap a finals de 
desembre tot i que la data exacta en aquest moment no la recorda. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació i és aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents. 
 
 
2.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PRORROGA DEL II PLA DE 
POLÍTIQUES DE DONES DE LES GARRIGUES 2011-2015 PER AL 
PERÍODE 2016-2019 
 
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, Cultura i Polítiques 
Socials celebrada el 17 de novembre de 2016: 
 
“L’Ajuntament de les Borges Blanques es va adherir l’any 2012 al Pla d’Acció i 
desenvolupament per a les dones de les Garrigues 2011-2015, elaborat pel 
Consell Comarcal de les Garrigues.  
 
El Consell Comarcal de les Garrigues ha informat que en el Ple de data 17 de 
març de 2016, se’n va acordar la pròrroga pel període 2016-2019. 
 
En data 30 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió a la 
a la pròrroga del Pla d’Acció i desenvolupament per a les dones de les 
Garrigues pel període 2016-2019, en exercici de les facultats delegades per 
acord del Ple de 30 de juliol de 2015, en matèria d’aprovació i subscripció de 
convenis de col·laboració interadministrativa. 
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El Consell Comarcal demana que aquest acord sigui ratificat pel Ple de 
l’Ajuntament, pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la 
pròrroga del Pla d’Acció i desenvolupament per a les dones de les Garrigues 
pel període 2016-2019. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
DEBAT: 
La senyora Ester Vallés fa una breu explicació del contingut d’aquest acord. 
 
El senyor Salvador Noguera i Vilalta exposa que estan a favor d’aquesta 
proposta. 
 
El senyor Josep Ramon Farran també es mostra a favor però demana, ja que 
no l’han pogut trobar, si es disposa de la Memòria Anual que ha d’elaborar el 
Consell Comarcal, ja que si no sembla que el que s’aprova és un carnet per 
aconseguir subvencions quan no hauria de ser aquest l’objectiu pel que es 
proposa l’aprovació d’aquest punt. Proposa la regidoria de Benestar i a 
aquelles que es puguin sentir implicades a trobar un espai de debat amb la 
ciutadania on les dones tinguin un paper protagonista i mirar com es pot 
millorar aquest pla. Aprofita per explicar que la CUP, el 8 de març de 2016 va 
organitzar una jornada on es van rebatejar els noms del poble amb femení, de 
manera simbòlica i innocent, fet que va ser criticat per l’equip de govern amb un 
to paternalista. El que no es pot fer és respondre amb aquestes actituds quan 
hi ha algun grup que es mou en la línia del pla de polítiques de dones. 
 
La senyora Ester Vallés respon que es demanarà aquesta memòria al Consell 
Comarcal. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
3er TRIMESTRE 2016  
 

Es dóna compte al Ple d’aquest informe: 
 
“INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE PAGAMENT 
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS. 
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Període de Referència: 3er trimestre 2016 
Data de referència: 30/09/2016 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal 
d’establir un sistema que permeti avaluar el compliment dels terminis de 
pagament previstos a la normativa sobre contractació administrativa.  
 
L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  
 
Així s’estableix en la Llei 15/2010:  
 
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals 
han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 
preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini”. 
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes 
esmentats”.  
 
Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat: 

Article 4. Determinació del termini de pagament. 

1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de la 
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan hagi 
rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.  
 

2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta dies 
naturals a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis.  
En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en 
què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que la 
factura o sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació .  
 
3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliats 
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mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar un termini 
superior a 60 dies naturals.  
 

4. Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzades en 
aquest període , factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a 
efectes de facilitar la gestió del seu pagament , agrupació periòdica de factures , i 
sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la data 
corresponent a la meitat del període de la factura resum periòdica o de 
l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el cas, i el termini de 
pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.  
 
De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de 
factures depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:  
 
Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges, resultat de 
les obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 30 de setembre 
de 2016 respecte de les quals no s’estan complint els terminis de pagament que 
imposa la Llei 15/2010 són: 

 

  3r trimestre 2016 

Núm. factures 21 

Import 2.244,48 € 

 

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

El Ple es dóna per assabentat. 

 

 
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 3er TRIMESTRE DE 2016. 

 

Es dóna compte al Ple d’aquest informe: 
 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament 
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute comercial, 
de forma que totes les Administracions Públiques han fer públic el seu període 
mig de pagament. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques.  
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El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment 
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és 
diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, 
segons correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals 
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu 
període mig de pagament a proveïdors en referència: 
 

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

 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha 
de garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és 
el següent: 
 
Any 2016. Període trimestral. tercer trimestre. Data 30/09/2016  
 

Període Mig 
Pagament 

Rati Operacions 
Pagades 

Rati Operacions 
Pendents 

Total Pagament Total Pendents 

8,63 13,29 1,49 513.000,06 € 335.301,40 € 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

 
5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT  
 

El senyor Salvador Noguera i Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC llegeix 

i exposa la moció: 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar 
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el 
marc del Procés Constituent. 
 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el 
Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius 
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li 
al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 
2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 
del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes 
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de 
l’Estat espanyol. 
 
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i 
reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de 
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb 
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 
garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no 
a la independència en igualtat de condicions. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de 
treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de 
referèndum. 
 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la 
successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el 
sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període 
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent. 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats 
constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament 
del debat ciutadà. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques proposa d’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Les Borges Blanques a la 
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, 
com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta 
binària. 
 
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de 
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la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 
desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el 
marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 
món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell 
competencial dels municipis a la futura República. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
 

DEBAT: 
El senyor Salvador Noguera explica que presenten aquesta moció perquè 
Catalunya es troba sotmesa a un procés de canvi accelerat ara més que mai, 
en una cruïlla històrica: o seguir el model d’estats del nord d’Europa o seguir el 
model de l’Estat espanyol que la coneixem. Cal decidir si volem tenir una 
economia al servei d’uns pocs i dels oligopolis o posar-la al servei dels 
ciutadans, decidir si es vol combatre el frau fiscal o permetre que impregni totes 
les esferes de la societat, decidir si volem que les elèctriques guanyin a cop de 
BOE amb beneficis desmesurats o decidir si volem que els ciutadans puguin 
tenir plaques solars i consumir que l’energia que produeixen a un cost 
baixíssim. La societat catalana ha de decidir fer un canvi profund per que han 
decidit que cal agafar la bandera del canvi, un canvi que no baixarà del cel i 
que no ha d’autoritzar ningú, no som súbdits sinó ciutadans i ciutadanes, és per 
això que cal un referèndum amb plenes garanties sobre la independència que 
legitimi aquest canvi i en el que pugui participar tothom i que mai més ningú 
dubti del resultat. O votem o votem. Cal votar a favor del canvi. 
 
El senyor Josep Ramon Farran es mostra a favor de la moció i fa incís en el 
contingut del segon acord de la moció relatiu al “debat constituent”. Votar a 
favor d’aquesta moció vol dir comprometre’s a donar compliment a aquest punt 
pel que cal preguntar què vol dir exactament “debat constituent” i és què volem 
com a municipi, com el concebem. El municipi és el primer àmbit d’actuació 
política, s’han de posar les eines i instruments. Demana que no es rebi com un 
retret però diu que a les Borges no s’estan fent els deures, no s’estan posant 
les eines adequades perquè la gent pugui fer aquestes pregutnes, per un 
programa real de participació ciutadana i un debats centrals. S’han fet 
consultes puntuals sobre Cal Gineret i les Pubilles i la Caseta dels ànecs, però 
no es promouen debats centrals en qüestions tals com el POUM o l’Avgda. 
Francesc Macià, respecte els que no s’ha fet una publicitat activa com tocaria. 
No es promou com entenem tots plegats què fer amb l’espai públic. 
 
El senyor Alcalde li demana que es cenyeixi als termes de la moció per 
respecte als qui la proposen. No precedeixen aquests plantejaments ja que si 
té queixes sobre participació ciutadana per part de l’equip de govern ho ha de 
dir on pertoca. 
 
El senyor Josep Ramon Farran respon dient que entén l’acotació què fa 
l’alcalde però cal posar-se d’acord en què vol dir “debat constituent” i “posar les 
eines” per que es pugui produir. 
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La Senyora Núria Palau diu que estan a favor del contingut de la moció pel que 
hi votaran a favor. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 

 

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA 
CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA ANUAL SOBRE L’ESTAT 
DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

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

explica que aquesta moció s’inscriu en la voluntat que van manifestar durant la 

campanya electoral de 2015 en la que es van explicar diverses propostes 

relacionades amb la participació ciutadana i la transparència. El programa es 

dividia es tres blocs: un bloc era la democràcia directa, per tal que aquesta fos 

real i efectiva i més enllà del fet de votar cada quatre anys. Al ple de maig es va 

presentar una moció en la que es demanava que els col·lectius poguessin 

presentar mocions al Ple sense passar pels grups polítics, es va dir que no i no 

es va donar una alternativa, pel que les possibilitats de participació continuen 

sent les mateixes ara que l’any 2014 i 2015. Tot seguit procedeix a la lectura la 

moció: 

 
“Entenem que és dret democràtic dels ciutadans exigir transparència i tenir 
accés a la informació bàsica del seu ajuntament i, a tal efecte, s’estableixen 
diversos mecanismes, entre els quals l’audiència pública, per tal de fer efectius 
aquests principis.  
 
Per la importància de la temàtica en qüestió, per l’interès que genera entre la 
població i per reforçar la transparència i el dret a la informació dels ciutadans 
de les Borges Blanques i amb l’objectiu també de facilitar els arguments per tal 
que tothom es pugui fer un diagnosi com més ajustat millor de la salut dels 
comptes de l’Ajuntament de les Borges Blanques, el Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.- Que l’Ajuntament convoqui anualment i en el termini màxim de dos mesos 
una Audiència Pública, a comptar a partir del moment de l’aprovació definitiva 
de l’Estat de Comptes, en les condicions i en els termes de transparència, 
publicitat activa i accessibilitat, amb l’objectiu d’explicar l’estat de comptes de 
l’Ajuntament i les propostes generals de redreçament d’aquest; 
2.- Que l’Audiència Pública habiliti espai per a la resposta i l’explicació de 
l’anterior equip de govern –si fos el cas-, i la intervenció de la resta de grups 
municipals; 
3.- Que l’Audiència Pública deixi espai suficient per a un nombre mínim 
d’intervencions des del públic, i que aquestes paraules es donin seguint un 
criteri clar i públic, de consens entre els grups municipals d’aquest Ajuntament.  
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No obstant, el Ple decidirà. 
 
DEBAT: 
El senyor Josep Ramon Farran vol explicar de manera planera que l’audiència 
pública seria una xerrada oberta a la població on l’equip de govern i els partits 
polítics donen les explicacions oportunes sobre qüestions administratives, 
econòmiques, urbanístiques, fiscals, pressupostària etc. 
 
El senyor Enric Farran afirma que el Grup Municipal d’ERC està a favor de la 
moció. Explica que han estat al govern i que les coses canvien. No és fàcil però 
val al pena intentar-ho. Hi ha un seguit de funcions que es poden explicar i fer-
ne partícips a la ciutadania. Explica que el senyor Toni Postius, del grup de CIU 
a la Paeria de Lleida, ha presentat una campanya per fer uns pressupostos 
participatius. Si és possible fer això a Lleida, també es podria fer aquí. 
 
La senyora Maria Fusté es mostra d’acord amb tot el que s’ha dit. Explica que 
els temps canvien i per això s’ha tirat endavant la Llei de la Transparència que 
s’està complint amb escreix. Els pressupostos són públics, es debaten en 
comissió informativa i al Ple, a la web hi és tot. 
Quan es diu que s’ha de convidar a la ciutadania, com a proposta, està molt bé, 
però cal concretar quan es parla de “nombre mínim”, pel que cal un reglament 
de participació ciutadana que s’està preparant. En ciutats grans és molt fàcil 
tirar endavant iniciatives d’aquest tipus, aquí ara s’està recopilant informació i 
en aquest reglament es dirà com crear consells, audiències etc. Per tant, avui, 
tal com estan les coses a l’Ajuntament, votaran en contra d’aquesta moció 
només perquè no existeix aquest reglament de participació ciutadana que reguli 
tots aquests punts que poden ser motiu de conflicte en un moment determinat i 
que no es podria tirar endavant amb totes les garanties de fer-ho bé. Si només 
es tracta d’una xerrada per explicar els pressupostos no té sentit perquè ja es 
fa aquí al Ple i la gent sap que si tenen algun dubte o volen plantejar qüestions 
tant els regidors com els tècnics municipals ja els reben i atenen. El reglament 
tindrà unes garanties que es debatran i aprovaran en ple, prèvia deliberació 
amb els partits polítics per configurar-ne el contingut a partir del projecte que 
s’elabori a l’efecte. 
 
El senyor Enric Farran engresca a l’equip de govern a aprovar i tirar endavant 
aquest reglament, val la pena l’audiència pública perquè és oberta i en tots 
aquests conceptes estan d’acord. El mecanisme participatiu qui el convoca és 
l’ajuntament, és una sessió pública oberta a la ciutadania i entitats, és molt 
transparent, per això si tots aquests conceptes s’han de recollir fent l’esforç de 
fer un reglament, val la pena. 
 
El senyor Josep Ramon Farran intervé dient que és la primera notícia que té 
sobre aquest reglament de participació ciutadana quan es va dir que un ROM 
no era una prioritat. S’alegren que el reglament de participació ciutadana, d’un 
dia per l’altre, passi a ser una prioritat. Tot i això no entenen aquesta negativa 
perquè una audiència pública és una acte estrictament informatiu que es pot 
resoldre facilitant informació  als veïns i veïnes de Les Borges, És obvi que ara 
els canals d’informació no són els adequats ja que poca gent sap en què 
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s’estan gastant els diners, prova d’això és la sorpresa amb què s’ha rebut la 
informació publicada per la CUP a títol informatiu sobre les despeses en 
comunicació o els honoraris del cap de premsa. 
La senyora Maria Fusté respon dient que ha estat molt costós donar 
compliment a totes les exigències en matèria de transparència. Ara s’arriba a 
l’apartat de participació ciutadana, i s’està recollint la informació per poder fer 
un projecte que es debatrà entre tots.  No fa ni dos anys que es va plantejar un 
ROM, ja es farà, més si es té en compte que mai ha existit. No es pot pretendre 
que en el poc temps que porten al govern es facin tot. Les coses s’han de fer 
ben fetes. 
 
El Senyor Alcalde intervé per respondre al senyor Josep Ramon Farran i diu 
que l’exigència de transparència i accés a la informació no té sentit perquè ja 
està existint i no aporta res de nou, no hi ha hagut cap ajuntament tan 
transparent com aquest. Existeix un percentatge de transparència de més del 
80% que ve donat per uns criteris objectius, pel no procedeix parlar en termes 
contundents, excloents i pejoratius, molesta que aprofitin per criticar. Per la 
petició de reforçar la transparència i l’accés a la informació ja està passat 
caldria una nova redacció que s’ajusti més a la realitat. 
Pel que fa a la referència a les despeses de l’ajuntament en comunicació. Diu 
al senyor Farran que si consulta les dades de les que segur disposa, aquest 
ajuntament gasta menys que l’anterior equip de govern en publicitat. Quan un 
ajuntament fa l’esforç d’estalviar més de 450.000 euros en un exercici 
pressupostari, té el dret de gastar-ho allí on li sembli oportú d’acord amb la 
majoria i confiança que li ha estat conferida per la ciutadania. El premi recollit a 
nivell del Congrés de Fires demostra l’encert de la gestió. Li recomana que 
prengui cura del que afirma perquè no s’ajusta a la realitat. 
 
El senyor Josep Ramon Farran demana la paraula ja que afirma que no pot ser 
que sempre tanqui el torn de paraula la mateixa persona. El senyor Alcalde li 
denega dient que ja ha intervingut prou. El senyor Josep Ramon Farran 
demana intervenir perquè entén que li pertoca. El senyor Alcalde diu que no ha 
parlat amb rigor i ha dit coses que no eren vàlides, pel que li demana que no 
insisteixi. El senyor Farran respon que actituds com aquesta conviden a 
aixecar-se i abandonar el Ple perquè no es pot dir res, ja que si un portaveu 
presenta una moció com a mínim cal respectar el torn de paraula. El senyor 
Alcalde respon que ell ha estat qui més ha intervingut en aquest punt, per tant, 
demana que els deixi passar a votació. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació i és rebutjada per haver obtingut el 
següent resultat:  
 
Vots a favor.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Montserrat 
Casals, Enric Farran i Belart, Albert Valero 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, 
Abstencions.- Cap 
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Essent les 21:45 hores el senyor Josep Ramon Farran anuncia que abandona 
la sessió en protesta per la gestió del torn de paraula. 
 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ CIUTADANA PEL PATRIMONI I ESPAI PÚBLIC  
 
El senyor Alcalde exposa que donat que el regidor que ha proposat la moció no 
és present, procedeix retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 

8.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets d’alcaldia: 
 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 141/2016 

Assumpte: convocatòria Ple ordinari 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 142/2016 

Assumpte: reconeixement al Sr. Dídac Casado Teixidó de serveis previs prestats a 
l’Administració pública 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 143/2016 
ASSUMPTE: contractació de personal laboral durant la Fira de les Mascotes 

DECRET D’ALCALDIA núm. 144/2016 
Assumpte:  Decret de nomenament de dos funcionaris interins per cobrir baixes 
d’agents de la Policia local 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 145/2016 
Assumpte: Incoacció d’expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per inclusió 
indeguda 

DECRET D’ALCALDIA núm. 146/2016 
Assumpte: DECRET D’INICI DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ AL 
SENYOR DELFÍN ZAPATER MINGUELLA I CARME ZAPATER  MINGUELLA 

DECRET núm. 147/2016 
Assumpte: contractació de personal laboral de neteja per cobrir baixa per IT de 
Teresita Aliaga 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 148/2016 
Assumpte: Aprovació pagament a Adrián Iparraguirre Lafuente 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 149/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran Belart, regidor de la CUP padró IBI 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 150/2016 
Assumpte: Iniciació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de 
crèdit i transferència entre partides 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 151/2016 
Assumpte: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant generació de 
crèdit i transferència entre partides 

DECRET D’ALCALDIA núm.  152/2016 
Assumpte: contracte laboral indefinit auxiliar administrativa adscrita a l’organització 
especial Patronat Fira de Les Garrigues 

DECRET D’ALCALDIA núm. 153/2016 
Assumpte: Proposta de nomenament per ocupar de forma interina el lloc de treball 
d’intervenció de l’Ajuntament 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 154/2016 
Assumpte: representació i defensa demanda núm. 274/2016 
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DECRET D’ALCALDIA Núm. 155/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador 
Noguera i Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 

DECRET D’ALCALDIA núm. 156/2016 
Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció 
Econòmica 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 157/2016 
Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari 

DECRET D’ALCALDIA Núm.  158/2016 
Assumpte: Embargament de nòmina per deute 

DECRET D’ALCALDIA núm. 159/2016 
Assumpte:  requeriment documentació contracte gestió i explotació del bar situat al 
POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR DE VIDRE” 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 160/2016 
Assumpte: Aprovació pagament a 10dencehispahard, S.L. 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 161/2016 
Assumpte: FINALITZACIÓ EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A L’IMMOBLE 
DEL C. CARME NÚM. 7 DE LES BORGES BLANQUES 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 162/2016 
Assumpte: resolució expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor Agustí Ropero Piñol 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 163/2016 
Assumpte: Aprovació del cost efectiu dels serveis que presta l’entitat, exercici 2015 

DECRET núm. 164/2016 
Assumpte: contractació de personal laboral de neteja d’interinatge per cobrir plaça 
vacant de Carlota Jimenez 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 165/2016 
Assumpte: Atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 166/2016 
Assumpte: al·legacions a la proposta de resolució de l’expedient sancionador incoat 
a l’Ajuntament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 167/2016 
Assumpte: personació recurs contenciós administratiu – procediment abreujat núm. 
303/2016 Secció B 

DECRET 168/2016 
Assumpte: aprovació llistat provisional d’admesos i exclosos,  nomenament 
membres del Tribunal qualificador i fixació de la data de celebració 

DECRET D’ALCALDIA núm. 169/2016 
Assumpte: contractació de personal laboral en pràctiques. Auxiliar Administratiu i 
Tècnic en Olis d’oliva i Vins 

DECRET D’ALCALDIA núm.  170/2016 
Assumpte: convocatòria Comissió Informativa de Ciutadania, Governació, Cultura i 
Polítiques Socials 

DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  171/2016 
Assumpte: Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 172/2016 
Assumpte: Iniciació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència 
entre partides 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 173/2016 
Assumpte: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència 
entre partides 

DECRET NÚMERO 174/2016 
Assumpte: requeriment autorització entrada a l’edificació situada al c/ Sant Pere, 5 - c/ 
la Font per a inspecció tècnica interior 



14 
 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 175/2016 
Assumpte: personació recurs contenciós administratiu núm. 477/2016 

DECRET D’ALCALDIA Núm. 176/2016 
Assumpte: convocatòria Ple ordinari 

El senyor Salvador Noguera comenta, en relació amb el Decret número 173/2016 
relatiu a una modificació pressupostària, que d’acord amb les Bases d’execució 
es produeix transferències entre partides per Decret d’Alcaldia sense passar pel 
Ple quan l’any passat se’n van fer bastantes aprovades en sessió plenària per 
imports més petits. Veu que ha una disminució de 67.800 € a la partida de 
l’Avinguda Francesc Macià, passant el crèdit inicial de 250.000 euros a 182.000 
pel que pregunta si s’està desistint de dur a terme aquesta obra aquest any o es 
deixa per l’any vinent. Per altra banda, pregunta a què es deu l’augment de crèdit 
a la partida de la Plaça Ramon Arqués de 48.863 euros inicials que s’ha 
incrementat en  62.504 deixant el crèdit definitiu en 111.000 euros. Pregunta a 
què es deuen aquests canvis. 
 
Respon el senyor Francesc Mir dient que l’obra de l’avinguda Francesc Macià no 
es farà aquest any, pel que es pot disposar de la partida consignada al 
pressupost. El senyor Alcalde afegeix que aquests canvis afecten a partides ja 
previstes al pressupost i que ja havien passat pel Ple 
 
El senyor Francesc Mir explica pel que fa a la Plaça Ramon Arqués, que la 
primera fase que ja es va acabar fa un any i mig i ara per la segona fase hi havia 
un romanent de la primera que no s’havia gastat, d’aquí ve la modificació. 
 
El senyor Noguera respon que pensava que aquesta obra ja estava acabada. El 
senyor alcalde li respon que no, ja que constava de dues fases. En aquesta 
segona fase s’esgota un romanent de la primera fase que no es va poder 
executar per una qüestió de calbejat i canonades que feien inviable el 
soterrament dels contenidors tal com estaven previstos i que en el seu moment 
no es va poder dur a terme. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 

 

9.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
 
La senyora Ester Vallés informa dels actes de la propera Marató de TV3, que 
aquest any comencen més aviat, ja que demà hi haurà una actuació a l’Escola 
Joan XXIII, una caminada, una actuació a la Sala Maria Lois etc, actes als que 
convida a tothom a participar activament. 
 
La senyora Ariadna Salla explica que el dia 10 de desembre actuarà el Mag 
Lari a les 20h i que el 17 de desembre tindrà lloc el Sardanadal. 
 
El senyor Francesc Mir explica que aquesta setmana han començat les obres 
de la 2a fase de Cal Gineret, prèvia invitació als empresaris del municipi, s’ha 
considerat que l’oferta més avantatjosa ha estat la presentada per Emili Sans, 
qui executa l’obra. També s’han iniciat les obres de l’enllumenat de la Serreta, 
que era molt antic, i que executarà també prèvia consulta, Instal·lacions 
Balcells. 
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Explica també que l’any 2017 es celebrarà el centenari del Club de Futbol de 
les Borges pel que properament s’enviarà una carta convidant a gent de la 
població a participar i treballar. En tot cas, és obert a tothom que hi estigui 
interessat, malgrat no rebin la carta, a tots els partits polítics, pel que tothom 
serà benvingut a treballar en aquest esdeveniment tan important pel club i pel 
municipi. 
 

El senyor Jordi Ribalta explica que el 23 i 24 de novembre ha tingut lloc a Vic el 
23è Congrés de Fires de Catalunya, en el que la Fira de l’Oli ha tingut un premi 
a la innovació, per la trajectòria i la feina feta. 
També es va presentar les Borges Blanques com a candidatura per a la 
celebració d’aquest congrés l’any 2017 i s’ha guanyat pel que la següent edició 
23a tindrà lloc al municipi. Felicita a Sílvia Batlle, Sílvia Mansilla, Albert 
Quintillà, Roger Tutusaus i Eric López per la tasca que han desenvolupat per 
obtenir aquests reconeixement. 
 

La senyora Maria Fusté explica que els nous adjudicataris del Bar de Vidre 

obriran el primer cap de setmana de desembre. 

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 
 

El senyor Alcalde demana als regidors que formulin els precs i preguntes que 
estimin pertinents:  
 
El Sr. Salvador Noguera i Vilalta formula els següents PRECS I PREGUNTES: 
 
1.- Demana que quan un grup presenta una moció, que sigui aquest qui tingui 
el darrer torn de paraula. Ja sap que qui porta el Ple és l’Alcalde però tindria 
sentit que es pogués fer així. 
 
2.- El dia 6 de desembre el grup d’ERC no tenen res a celebrar pel que anuncia 
que seran a l’ajuntament de les 10 a les 13 hores a disposició de tots els 
ciutadans. Afegeix que suposa que no hi ha cap problema. 
 
3.- Anuncia que el grup d’ERC, renuncien al lot de Nadal i demana que es 
donin els diners a Caritas abans del 15 de desembre per tal que ho puguin 
dedicar al que vulguin. 
 
4.- Pregunta al senyor Daniel Not com està el tema del Mercat d’Antiguitats 
dels diumenges. Afirma que a Reus hi ha un mercat municipal de brocanters. 
En primer lloc, la senyora Maria Fusté respon a la primera pregunta dient que 
es comprometen a impulsar i tirar endavant el ROM, ja que un acord puntual no 
té sentit. Considera que és una qüestió que fora bo de debatre en Junta de 
portaveus. 
El senyor Salvador Noguera pregunta si un ple extraordinari el convoca 
l’oposició, qui tancaria el debat? 
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El senyor Alcalde respon que a la Diputació el President tanca tots els punts. 
Explica que en cap moment ha volgut fer una mostra d’autoritat i que en 
anteriors mandats s’havia negat informació i explicacions. 
El senyor Salvador Noguera torna a proposar que tanqui la moció qui la 
proposa perquè no torni a passar el que ha succeït avui. 
La senyora Núria Palau respon a la tercera pregunta relativa als lots de Caritas 
dient que l’any passat se’ls va informar de l’import de què disposaven i van 
acordar amb ells que els passarien a gastar en un establiment de la manera 
que ells consideressin adient, no es van donar els diners directament. Així ho 
van fer d’acord amb ells. 
 
El alcalde aprofita per respondre a la petició de contenidors de reciclatge 
presentada al registre d’entrada pel senyor Salvador Noguera i altres veïns de 
la seva urbanització. Explica que la gestió d’escombraries i dels contenidors 
correspon al Consell Comarcal pel que si bé l’Ajuntament recapta els rebuts 
per finançar el servei aquest es presta de manera delegada per part del 
Consell Comarcal. 
El senyor Salvador Noguera respon que s’han adreçat a l’Ajuntament com a 
primer interlocutor i per no saltar-se’l. En cap moment s’ha pretès un tracte 
especial. Si l’ajuntament li respon que s’han d’adreçar al Consell així ho faran, 
però en cap cas saltar-se a qui els cobra. 
L’alcalde repeteix que cal adreçar-se al Consell que és qui té la competència. 
 
El Sr. Enric Farran formula el següent PREC adreçat al senyor Francesc Mir en 
nom de diversos veïns dient que des que s’ha desviat el trànsit des de la 
reforma del Condis en direcció obligatòria hi ha un tram del carrer Comerç, des 
de la placeta de les escoles a la cruïlla de baix, on la vorera és molt estreta  i hi 
ha tres places d’aparcament que fan que els nens quan surten de l’escola i les 
mares amb els cotxets no poden passar. També quan de vegades els alumnes 
van de dos en dos al Pavelló de l’Oli no passen i sovint han de baixar. Demana 
si es podrien replantejar les tres places d’aparcament tenint en compte que hi 
ha l’aparcament del Condis allí mateix i ampliar i fer la vorera com cal i així 
augmentar la seguretat dels vianants 
El senyor Francesc Mir respon dient que si bé el tema de trànsit correspon a la 
senyora Núria Palau, ara passen per allí els mateixos cotxes que abans perquè 
avall no s’hi podia tirar. El convida a que, si ho considera oportú, demani 
informe a la policia. 
La senyora Núria Palau respon que recull el prec i es valorarà si es pot 
prescindir d’aquestes places. 
 
Per altra banda el senyor Enric Farran afirma que celebra que s’hagi obert un 
procés participatiu pel Centenari del CF Les Borges i que li ha agradat molt el 
plantejament obert i participatiu que ha exposat el senyor Francesc Mir pel que 
el felicita. Es podria fer plantejaments com aquest en altres qüestions. 
El senyor Mir respon que cal gaudir del moment, felicitar al club, a la junta, als 
jugadors i a l’afició i si l’any que ve potser toca creu, aquest any toca cara pel 
que cal disfrutar-ho. 
 
La senyora Montserrat Casals pregunta si aquesta participació té una 
reglamentació regulada, ja que aquest procés participatiu necessitarà una 
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comissió, que aquesta haurà de ser presidida, amb uns terminis de reunió etc. 
Ho pregunta perquè si per fer una audiència pública concreta d’uns comptes 
que ja estan aprovats, cal fer un reglament de participació ciutadana, aquest 
procés participatiu del Centenari deu estar ja molt pensat i preparat i no se’ls ha 
dit. Cal reglamentar-ho bé. 
El senyor Francesc Mir respon dient que no cal buscar tres peus al gat. 
 
La senyora Maria Fusté intervé i diu que quan s’ha intentat parlar de 
pressupostos o altres, s’ha de vigilar molt com es diuen les coses. A nivell 
personal els demana que si arriben al govern recordin totes les exigències que 
els estan fent en sis anys al govern i dos en matèria de transparència, per 
temes que no s’havien abordat en anteriors legislatures. No es pot posar al 
mateix sac l’organització d’un centenari festiu de futbol on tothom s’ho vol 
passar bé i si el que es planteja és només una sessió informativa per la 
ciutadania poden venir al Ple on tindran tota la informació que vulguin. 
 
La senyora Montserrat Casals respon a la senyora Fusté dient que des que li 
van assignar el tema de la transparència fa pocs anys, des que va entrar en 
vigor la llei, ella s’ha erigit com a portaveu de la transparència. Aquesta llei, que 
és relativament jove, preveu l’audiència pública que es pot dur a terme sobre 
diverses qüestions, no només econòmiques. El ROM es va demanar ja fa 
temps, hi ha hagut temps de fer-lo. Explica que des que és regidora ho ha 
preguntat i demanat, no ha de ser tan difícil aprovar-lo. 
 
El senyor Alcalde apel·la a les formes per evitar situacions desagradables. No 
procedeix demanar audiència pública quan la informació i la transparència és a 
l’abast de tota la ciutadania. Demana respecte i consideració a l’oposició 
envers l’equip de govern. 
 
 
El senyor Daniel Not respon a la pregunta del Mercat d’antiguitats dient que 
està recopilant tota la informació i que respondrà al proper Ple. 
 
 
La Senyora Núria Palau informa, abans d’acabar el Ple, que aquest cap de 
setmana tindrà lloc el gran recapte a través del Banc d’aliments. 
 
 
 
 
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 


