
 

PLE 1gener31 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2018/1 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 / de gener / 2018 

Durada Des de les 21:00 fins a les 21:45 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretari 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
Ha excusat la seva assistència: Marc Fernández Mesalles, Interventor

 
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 les dues sessions anteriors.
2. Aprovar la moció per la defensa de les institucions catalanes 
3. Aprovar la moció per la llibertat dels presos polítics 
4. Aprovar la moció per revertir les reclamacions d'IVA a entitats culturals i mitjans de 

comunicació 
5. Aprovar una moció per donar suport a la Iniciativa per la reforma horàrai B) Activitat 

de control
6. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 
7. Informes de l'Equip de Govern
8. Precs i preguntes
 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de les dues sessions anteriors

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent-se  fet  tramesa  amb anterioritat  a  aquest  acte  de l'esborrany de les actes 
corresponent a les sessions del Ple, de 30 de novembre de 2017 i de 29 de desembre 
de 2017, es donen les mateixes per llegides i s'aproven amb el següent resultat:
 Acta  de  la  sessió  ordinària  de  dia  30  de  novembre  de  2017.-  S'aprova  per 

unanimitat del nombre legal de membres de la corporació, que són tretze.
 
 Acta  de  la  sessió  extraordinària  de  29  de  desembre  de  2017.-  S'aprova  per 

unanimitat  del  nombre legal  de membres de la  corporació,  a  excepció  del  Sr. 
Josep R. Farran, que no va ser present en aquella sessió. 

 

 

2.-  Expedient  229/2018.  Aprovar  la  moció  per  la  defensa  de  les  institucions 
catalanes

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es  proposa  aprovar  la  següent  moció  presentada  per  l'Associació  Catalana  de 
Municipis.

La Sra. Núria Palau llegeix la moció
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS  DE CATALUNYA I  DELS SEUS 
REPRESENTANTS ELECTES
 
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, 
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, 

 



 

de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context 
de diàleg polític.

El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el 
marc  d’autogovern,  adaptant-lo  als  anhels  i  demandes  dels  seus  ciutadans,  per 
disposar  dels  mecanismes  per  garantir  i  millorar  la  seva  qualitat  de  vida.  Aquest 
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més 
just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les 
peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat 
espanyol.  I  fins  i  tot,  amb  l’excusa  de  la  crisi  econòmica  s’ha  fet  el  contrari: 
recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.

Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin 
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats 
i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 
2014 i  el  referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la  voluntat 
democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.

Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa 
per  part  de  l’Estat  espanyol.  L’absència  de mecanismes d’arbitratge,  d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per 
part  del  Govern de l’Estat  ha donat  lloc a una crisi  de legitimitat  democràtica.  El 
Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del 
diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de 
la  Fiscalia  General  de  l’Estat  d’investigar  més  de  700  alcaldes  i  alcaldesses 
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de 
declarar davant d’un jutge.

L’aplicació  barroera  de  l’article  155  de  la  Constitució  espanyola,  una  mesura 
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la 
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les 
nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de 
Catalunya,  ha  cessat  també el  Govern  de  la  Generalitat  i  els  seus responsables 
polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de 
la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i 
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest 
article  s’han convocat  les  eleccions  al  Parlament  de  Catalunya  del  passat  21 de 
desembre.

De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè 
instés  l’acusació  contra  els  representants  del  Consell  Executiu,  cosa  que  va 
comportar que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin 
de  marxar  obligats  a  l’exili  i  vuit  consellers  i  conselleres  van  ser  detinguts  i 

 



 

empresonats  desprès  de  ser  interrogats  a  l’Audiència  Nacional  pels  presumptes 
delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i  desobediència. Sis 
consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller 
d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de 
greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del 
Parlament va haver de passar una nit  a la presó, i  va sortir  l’endemà després de 
dipositar  una quantiosa fiança i  s’han adoptat  mesures cautelars contra  els  altres 
membres de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i 
sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i  Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres 
mesos,  malgrat  haver  actuat  sempre  de  forma  cívica  i  pacífica.  Igualment,  es 
mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i 
dirigents sobiranistes. 

La  presó  provisional  és  una  mesura  cautelar  que  només  s’hauria  d’aplicar  en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a 
la presó. 

El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions 
de Catalunya, i defensant la democràcia. 
 
Per aquests motius, l’Ajuntament de les Borges Blanques acorda:
 
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.

Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la 
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant 
la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en 
criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  

Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics  catalans  elegits  pel  poble  de  Catalunya,  que  continuen  empresonats,  en 
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi 
ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.

Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti  la solució d’aquest  conflicte polític  per la via del diàleg, la 

 



 

negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió. 

Cinquè.-  Notificar  aquesta  resolució  al  President  del  Parlament  de  Catalunya  i  a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
 
DEBAT
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal d'ERC
 El Sr. Salvador Noguera diu que estan d'acord amb la moció

El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran diu que estan d'acord amb la moció però que sorprèn el 

paràgraf referent a “instar a l’administració de l’Estat ...”, ja que, demostra el paper 
clarament  subordinat  a  aquestes  institucions.  Diu  que  caldria  oblidar-nos  de 
qualsevol negociació amb l’Estat i reforçar els llaços de solidaritat i fraternitat amb 
els catalans més enllà d’instar a les institucions de l’Estat

ACORD
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del nombre 
legal de membres de la corporació, amb el següent resultat:
- Vots a favor:  Enric Mir,  Núria 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.

 

3.- Expedient 259/2018. Aprovar la moció per la llibertat dels presos polítics

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es proposa aprovar la següent moció presentada pel grup municipal d’ERC, la qual es 
explicada, en forma de resum per la regidora Sra. Montserrat Casals
 
MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El  passat  16  d'octubre  la  magistrada  de  l'Audiència  Nacional  Carmen Lamela  va 
decretar  presó  incondicional  preventiva  pels  president  de  l'Assemblea  Nacional 
Catalana  i  Òmnium Cultural,  Jordi  Sànchez  i  Jordi  Cuixart,  segons  petició  de  la 
Fiscalia,  per  haver  promogut  les  concentracions  davant  la  seu  de  la  Conselleria 
d'Economia durant l'escorcoll fet per la Guàrdia Civil el dia 20 de setembre.
 
El  dia  30  d’octubre,  el  fiscal  general  de  l’Estat  va  presentar  davant  l’Audiència 
Nacional i  el  Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i  malversació de fons 
públics  contra  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  contra  la  Mesa  del 
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
 
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del 

 



 

legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras i set 
consellers més: Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, 
Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Dels quals en resten en presó encara a data d’avui 2 
d’ells: el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn.
 
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó amb 
fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per als 
membres  de  la  mesa  del  Parlament  Lluís  Corominas,  Lluís  Guinó,  Anna  Simó  i 
Ramona Barrufet i llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
 
Tanmateix,  el  President  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Carles  Puigdemont,  i  els 
consellers Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí i Meritxell Serret s'han vist obligat a 
traslladar-se fins a Brusel·les, Bèlgica, per tal de denunciar, al cor d'Europa, la situació 
de persecució judicial i repressiva que està vivint el Govern i el poble de Catalunya.
 
L’existència  de  presos  polítics  no  té  cabuda  dins  l’actual  Unió  Europea,  atempta 
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el  10 de desembre del 1948, i  també 
contra el  Conveni  Europeu per la  Protecció dels Drets Humans i  de les Llibertats 
Fonamentals  adoptada  pel  Consell  d’Europa  l’any  1950  i  ratificada  per  l’Estat 
espanyol.
 
Des  d’aquest  consistori,  sempre  hem  defensat  les  institucions  democràtiques  de 
Catalunya. El compromís de les Borges amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya 
és ferm i innegociable.
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana, a l’Ajuntament de les Borges 
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
 
Primer.-  Rebutjar  l’escalada  repressiva  dels  darrers  mesos  i  exigir  l’excarceració 
immediata  dels  quatre  presos  polítics,  que  ho  són  malgrat  haver  actuat  sempre 
pacíficament  i  democràticament,  Jordi  Sànchez,  Jordi  Cuixart,  Oriol  Junqueras  i 
Joaquim Forn.
 
Segon.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat 
i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders 
que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
 
Tercer.-  Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir  una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
 
Quart-. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
 
Cinquè.- Comunicar l’aprovació de la present moció, al Parlament de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, Comissió Europea i Consell 
d'Europa, i a tots els presos polítics encarcerats.
 
DEBAT
El Sr. Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran diu que està a favor de la moció però troba a faltar una 

 



 

menció a la necessitat de promoure  la cultura antirrepressiva. 
Diu que sense això no podrem fer front a la repressió de estat i  que l'activitat 
institucional hauria de donar exemple i fomentar la cultura de la desobediència.
Posa com a exemple la Fira de l'Oli recentment celebrada, on es podia fer visible 
la posició de l'Ajuntament en allò que representa aquesta moció.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor de l’àrea d’Espais i vies públiques. 
 El  Sr.  Daniel  Not  diu que també estan a favor de la  moció i  que el  seu grup 

municipal també tenia una proposta de moció de l'ACM.
Diu que estan plenament d'acord amb els desitjos d’esperar que tant els presos 
polítics, com els polítics exiliats, puguin tornar ven aviat a casa. 

El Sr. Alcalde diu que en l’edició d’aquest any de la Fira de l’Oli es va deixar notar per 
part dels conferenciants i representants polítics la constatació de la inquietud enveres 
la situació política actual.
Diu que la intervenció en directe de la Consellera d’Agricultura, Sra. Meritxell Serret, 
en un dels actes de la Fira, va ser prou important i notori de la posició de l’Ajuntament 
envers situació política del moment.
Diu que la Fira s’ha d’entendre com un tema de promoció econòmica, però que, en 
aquest cas, el tema polític també hi va ser present.

ACORD
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del nombre 
legal de membres de la corporació, amb el següent resultat:
- Vots a favor:  Enric Mir,  Núria 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.- Expedient 260/2018. Aprovar la moció per revertir les reclamacions d'IVA a 
entitats culturals i mitjans de comunicació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Es proposa aprovar la següent moció presentada pel grup municipal d’ERC

El Sr. Salvador Noguera llegeix la moció.
 
MOCIÓ PERA A LA REVERSIÓ DE LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS 
CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.
 
El Ministeri d´Hisenda, en el seu afany d'obtenir nous ingressos tributaris, està posant 
en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país, 
per l'impacte global negatiu que poden tenir en els propers exercicis fiscals les noves 
actuacions de l'administració tributària espanyola.

 



 

 
A partir d'un canvi en la interpretació de la Llei de l'IVA, el Ministre Montoro exigeix  
que  el  sector  cultural  i  els  mitjans  de  comunicació  públics  abonin  a  l'Estat  l'IVA 
corresponent  a  les  subvencions  rebudes  de  la  Generalitat,  considerant  que  son 
subvencions vinculades al preu del producte.
 
Clarament, aquesta és una interpretació forçada de la normativa i respon a un canvi 
de  criteri  de  l'administració  tributària,  per  això  des  d´Esquerra  Republicana  vam 
aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per 
introduir esmenes que modifiquen l'articulat de la Llei  de l'IVA, evitant precisament 
aquesta interpretació forçada a que ara realitza el Ministeri d'Hisenda.
 
Ara bé, el Ministeri d'Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis 
que van de l'any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i mitjans de comunicació 
públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la 
seva sostenibilitat econòmica.
 
La  mesura  afecta,  de  moment,  equipaments  com  el  Museu  Nacional  d'Art  de 
Catalunya (MNAC), el Macba, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat 
que recorreran la decisió, així com també a la Corporació de Mitjans Audiovisuals i no 
es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts públics.
 
En lo que respecta a la CCMA, aquesta exigència, suposa una greu amenaça per a la 
viabilitat  de l'actual  model  de TV3 i  Catalunya Ràdio,  en imposar a la  Corporació 
l'aplicació d'unes mesures de contenció en la despesa  que afectaran principalment 
les inversions en equipaments tècnics i continguts audiovisuals dels nostres mitjans.
 
La  situació,  de  difícil  resolució  mentre  Catalunya  no  disposi  d'un  govern  en  ple 
funcionament i deslliurat de l´aplicació de l'article 155 de la CE, posa en greu perill la 
important tasca de la CCMA de suport a la indústria cultural catalana i d'incentivació 
de la producció audiovisual.
 
Per tots aquests motius,  el  grup d´Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Lleida 
proposa l'adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer.  Exigir  al  Ministeri  d'Hisenda  que  aturi  l'ofec  a  les  institucions  culturals 
catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant  a aquesta interpretació 
forçada que obliga a abonar els imports de l'IVA.
 
Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a 
lluitar  contra  el  frau  fiscal  de  les  grans  corporacions  enlloc  d'intentar  aconseguir 
recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.
 
Tercer.  Treballar  conjuntament  amb la  Generalitat  de  Catalunya i  amb les entitats 
afectades en la defensa dels sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya.
 
Quart. Exigir l´aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat 
a càrrec del Govern espanyol.
 
Cinquè.  Comunicar  aquest  acord  al  Ministeri  d'Hisenda,  als  grups  polítics  del 

 



 

Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
 
DEBAT
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora de l’àrea de Cultura
 La Sra. Ariadna Salla diu que estan en contra de les mesures establertes perquè 

es veruan afectades entitats culturals i els mitjans de comunicació públics.
Diu que fins ara, les entitats i mitjans culturals no pagaven IVA perquè la cultura es 
considerava un be públic i  creu que serà molt  difícil  que la  cultura pugui  tirar 
endavant, ja que hauran d’assumir uns imports molt elevats.
Diu que, el dia 8 de novembre, el Congrés va aprovar la Llei de Contractes del 
Sector Públic que recull l’excepció de la cultura, per la qual s’interpreta que les 
subvencions culturals no estan subjectes a IVA, però que això no ha fet canviar 
d’opinió al Minister d’Hisenda
Diu que aquesta mesura, posa en risc el funcionament de la cultura i dels mitjans 
de comunicació públics
Diu que, aprofita per reivindicar una disminució de l’IVA del  21% per activitats 
culturals, ja que, cal fer esforços per tirant endavant diferents propostes culturals.
Diu que la cultura no hauria de ser entesa com un luxe sinó com un dret al qual 
tothom pogués accedir.

El Sr. Alcalde vol fer constar que la relació de l’IVA ho és amb caràcter retroactiu, 
respecte liquidacions dels darrers quatre anys, ja practicades.

El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor portaveu del grup municipal de la CUP
 El Sr. Josep R. Farran diu que votaran a favor de la moció i fa esment a que, com 

en les anteriors mocions, un dels punts és exigir al govern espanyol. Diu que això 
dona a entendre un punt de normalitat institucional que no tenim

El Sr. Alcalde diu que l’IVA cultural és el que mes a pujat en els darrers temps i que 
això fa que el sector cultural es vegi més perjudicat.

ACORD
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del nombre 
legal de membres de la corporació, amb el següent resultat:
- Vots a favor:  Enric Mir,  Núria 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.- Expedient 179/2018. Aprovar una moció per donar suport a la Iniciativa per la 
reforma horària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es  proposa  aprovar  la  següent  moció,  consensuada  pels  grups  municipals  del 
PdeCAT i ERC amb representació a l'Ajuntament

 



 

EL Sr. Jordi Ribalta llegeix el text de la moció

MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA

La  desorganització  horària  a  Catalunya  és  resultat  de  la  superposició  dels  vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant 
el  franquisme  i  l’impacte  de  les  demandes  pròpies  dels  anys  de  creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i  també, sovint, de la cultura del 
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball 
per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 

Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat  i  la producció 
empresarial, en l’augment de riscos psico-socials de les persones treballadores, la 
persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de 
gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els 
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure, la 
cultura i l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària  actual,  incapaç de fer front  a la 
complexitat del moment present. A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 
17-18  h.,  parant  un màxim d’una  hora  per  dinar  a  meitat  de la  jornada.  A l’estat 
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi 
dues  hores  per  dinar  -a  l’àmbit  escolar  poden  ser  tres-,  i  que  la  jornada  laboral 
s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc 
compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el millor dels casos, dificulta el  
temps  de  cura  d’infants  i  gent  gran,  afebleix  la  participació  cívica  i  comunitària, 
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 
organitzacions. El “prime time” televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores 
de son. En definitiva, se solapa el  temps personal i  el  temps de descans. A més, 
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite 
que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a 
les 19-20 h. del vespre. 
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris  nascuts  amb  l’era  industrial  per  uns  altres  d’adaptats  i  flexibles  a  les 
necessitats d’igualtat, productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de 
la  Fundació  Europea  per  a  la  Millora  de  les  Condicions  de  Vida  i  de  Treball 
(Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en el bon camí, tot i 
que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat 
tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més 
àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos 
escassos,  però  sobretot,  en  què  cal  proposar  estils  de  vida  no  determinats 
exclusivament per una compulsió productivista.

 



 

Els municipis, motor de la Reforma Horària consumista. L’ordre horari hauria de ser la 
norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari  
racional  generalitzat  hauria de ser  la  norma a aplicar  en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades 
situacions de flexibilització horària, i per tant excepcions a les normes generals, per 
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius. 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com la plataforma interlocutora 
en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a 
les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris 
propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les 
desigualtats. 
 
Fruit de les demandes, l’Ajuntament de les Borges Blanques aprova aquesta resolució 
amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a 
la reforma horària formulada en un moment concret en el temps. 
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic  dins  del  model  social.  Cal  cercar  mesures  legislatives  i  de  promoció  i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell  macro (de la societat), a 
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell  
micro  (de les persones).  Superat  el  debat  de la  conveniència,  l’objectiu  d’aquests 
treballs és debatre la viabilitat  per transitar cap al  retorn de Catalunya als horaris 
anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural. 
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i  
privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de les 
Borges Blanques es pronunciï a favor de la reforma horària. 
 
Així, actuant amb coherència a partir d’aquest acord favorable i amb l’ànim de millorar 
la gestió del temps i d’esdevenir, alhora que motor, organització exemplificadora de la 
reforma horària, l’Ajuntament de les Borges Blanques acorda:
 
Primer.- Mostrar el nostre suport al procés de reforma horària per millorar la qualitat 
de vida de la població, enriquir el teixit i la vida social i cultural dels ciutadans i afavorir 
una millora de la formació del capital humà i fomentar les xarxes de suport mutu entre 
totes les persones que composen la comunitat, afavorint la permissió del gaudi del 
temps intrafamiliar i extrafamiliar, permetent dur a terme activitats de cura de grans 
petits i joves, així com de temps lliure per a gaudir de lleure i compartir felicitat en el si 
de les famílies.

 



 

 
Segon.-  Donar  suport  al  Pacte  per  la  Reforma horària  i  promoure’n  l’adhesió  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
Tercer.-  Donar suport al Govern de Catalunya en les actuacions que acordi sobre 
l’organització i ús del temps de vida quotidiana, d’acord amb el Consell Assessor per a 
la  Reforma Horària i  si  el  Parlament de Catalunya ho acorda,  instar al  Parlament 
Europeu a la modificació de la Novena Directiva europea, aprovada al gener de 2001, 
amb caràcter indefinit, a través de la qual es procedeix anualment al canvi d’horari en 
dues ocasions, entenent que les circumstàncies que portaven a realitzar aquest canvi, 
actualment ja no tenen sentit.
 
Quart.- Mostrar la disposició de l’Ajuntament de les Borges Blanques a participar en 
campanyes i  proves pilot  que hi  hagi  previst  impulsar  en  el  marc  de  la  Reforma 
Horària, com a mostra del nostre compromís amb la necessitat de reformar els horaris 
i d’adaptar-los a uns temps més humans, cívics i saludables.
 
Cinquè.-  Comunicar  l’adopció  d’aquest  acord  al  Parlament  Europeu,  al  Govern 
Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per la Reforma 
Horària.

L’Ajuntament  de les Borges Blanques comunicarà  l’aprovació  d’aquesta  moció  via 
correu electrònic a la Iniciativa per a la Reforma Horària (info@reformahoraria.cat) 
adjuntant-hi la mateixa.

Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de les Borges Blanques s’adhereix a la Xarxa de 
Ciutats  i  Pobles  per  la  Reforma Horària,  xarxa  que té  per  objectius:  reconèixer  i 
promoure la tasca dels ajuntaments compromesos amb l’impuls de la reforma horària; 
intercanviar i difondre coneixements i experiències entre ajuntaments en l’àmbit de la 
gestió  del  temps  i  la  conciliació,  presencial  i  virtualment;  i  fer  xarxa  amb  altres 
organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per 
generar sinergies i avançar conjuntament. 

DEBAT
El Sr. Alcalde explica que el redactat de la moció s’ha consensuat entre els grups 
municipals d’ERC i PDeCAT

 El  Sr.  Alcalde manifesta que el  grup municipal  d’ERC va ser qui  va presentar 

inicialment aquesta moció en un anterior ple.
 El Sr. Albert Valero diu que aquesta iniciativa sorgeix de la societat civil i que l’any 

passat la Consellera Neus Munté ho va agafar com a projecte de la Generalitat de 
Catalunya per sotmetre-ho a debat i donar-li el suport que fos possible per tirar-ho 
endavant.
Diu que tot sorgeix per la dificultat que hi ha per conciliar la vida laboral amb la 
familiar, amb uns horaris d’inici de la jornada laboral tard i un acabament de la 
mateixa, també tard, cosa que dificulta compatibilitzar-ho amb la vida familiar.

 



 

Diu que, principalment es busca millorar la qualitat de vida de les persones i que 
cal  recordar  que som una societat  que te molt  assumida la  necessitat  d’estar 
presencialment a la feina
Diu que molts Ajuntaments de Catalunya es sumen a aquesta iniciativa i és bo que 
així sigui.

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

ACORD
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat del nombre 
legal de membres de la corporació, amb el següent resultat:
- Vots a favor:  Enric Mir,  Núria 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.

El Sr. Alcalde agraeix i valora positivament l’esforç de cada grup municipal per votar 
favorablement totes les mocions presentades.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

6.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

El  Sr.  Alcalde  dona  compte  dels  Decrets  dictats  per  l'Alcaldia  des  de  la  darrera 
convocatòria de sessió ordinària del Ple:
Del Decret d’Alcaldia número 229/2017, de data 23 de novembre, al Decret d’Alcaldia 
número 18/2018, de data 22 de gener, ambdós inclosos, lliurats juntament amb la 
convocatòria enviada als/les regidors/es assistents.

El Ple es dona per assabentat.

 

7.- Informes de l'Equip de Govern

 La Sra.  Ariadna Salla  explica  que aquest  proper  dissabte s’inicia  novament  el 
Cicle de cinema infantil, amb la projecció de la pel·lícula Coco i que cada mes 
comparà amb una projecció i una obra de teatre adreçats al públic infantil.

Informa que el dia 17 de febrer es celebrarà el Carnestoltes. Explica les novetats 
d’aquest any que impliquen agrupar el carnestoltes infantil amb el d’adults, amb 
una  rua  amb  un  grup  d’animació,  seguit  d’un  sopar  popular  i  finalment  una 
actuació musical amb un grup de versions i Dj.
Agraeix el  treball  fet  per la Comissió de Carnestoltes que amb la col.laboració 

 



 

d’altres entitats com les AMPES d’escola, el grup de Diables o el grup de joves 
Supporters, han organitzat una bona festa.

També vol donar les gràcies a la gent que va assistir al concert de la Fira. Diu que 
va ser un concert multitudinari.

 El  Sr.  Francesc  Mir  informa  que  les  Borges  Blanques  està  inclosa  dins  el 
Programa de Pla de Barris, per la qual cosa, totes les inversions que es facin dins 
el casc antic tenen una subvenció assignada, del 75% de la inversió.
Diu que, en els darrers anys, els mateixos tècnics del Pla de Barris recomanaven 
realitzar les inversions de manera escalonada, perquè les subvencions trigaven a 
arribar, però al mes d’octubre de 2017, les recomanacions van ser que es podien 
agilitar les inversions, perquè el termini de cobrament de les subvencions també 
s’agilitzava. 
També es va indicar que el programa finalitzava el proper 30 de juny de 2018.
Per  aquest  motiu  l’Ajuntament  ha  contractat  l’execució  de  les  següents 
actuacions, dins el Pla de Barris:

 Urbanització del C/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, 
Fase II

 Urbanització del C/ La Placeta
 Millora de la seguretat al camí del Cementiri Vell
 Urbanització de C/ Abadia i part del C/ Carnisseria
 Urbanització del C/ Carnisseria
 Urbanització del C/ Santa Vedruna

Diu que les obres han estat licitades públicament i adjudicades, totes elles i que, 
per  tant,  a  partir  del  mes  vinent  s’iniciarà  la  seva  execució,  pràcticament 
simultània, de totes elles, ja que, el termini de justificació de les mateixes, finalitza 
el dia 30 de juny de 2018.

Demana paciència a la població perquè totes les actuacions es centren al casc 
antic i els carrers estan comunicats entre ells.

Explica que la policia senyalitzarà degudament els accessos a aquests carrers 
afectats per les obres.

 El Sr. Alcalde manifesta que haguessin preferit escalonar l’execució de les obres, 
però que, per motius de tramitació i  veient que el  termini de finalització de les 
mateixes és el 30 de juny de 2018, no queda més remei que executar-les totes a 
la  vegada.  Assumeix  que  això  comportarà  problemes  de  trànsit  a  la  ciutat  i 
demana  disculpes  per  les  molèsties  que  aquest  fet  pugui  comportar  i  també 
demana la col.laboració i comprensió dels veïns afectats.

 El Sr- Francesc Mir diu que les altres obres previstes com són la Urbanització del 
C/ Marinada, la Urbanització de l’Av. Francesc Macià, Fase I i la construcció d’un 
Camp de Futbol amb gespa artificial es duran a terme durant el segon semestre 
de l’any, una vegada finalitzades les obres esmentades.

 El  Sr.  Jordi  Ribalta  explica  que  amb la  Fira  de  l’Oli  es  van  iniciar  les  visites 
guiades  a  la  població  amb  guies  turístics  i  que,  a  partir  d’ara,  l’Ajuntament 

 



 

disposarà de tres guies turístics que, amb prèvia inscripció, oferiran visites d’una 
hora i mitja de durada, on amb inicia des de la Plaça del Terrall es podrà visitar 
l’Espai  Macià,  la  Plaça  Porxada,  l’Església,  l’espai  de  Cal  Gineret  i  acaba  al 
Museu del Cal Pauet.

També explica que, en motiu de la inauguració de Cal Gineret, l’espai es podrà 
visitar gratuïtament durant el proper mes de febrer, els dijous de 16:00 a 18:00 
hores i els divendres de 18:00 a 20:0 hores.

 El Sr. Alcalde fa una crida a favor del civisme i salubritat pública. 
Diu que s’ha instal.lat un Mirador a zona alta, en una zona que potser estava una 
mica més deixada. Demana l’esforç dels veïns en general i sobretot als propietaris 
de gossos per tal de conservar els espais públics en condicions òptimes

8.- Precs  i preguntes

 El Sr. Salvador Noguera diu que si es duen a terme obres al camí del Cementiri 
Vell i al C/ Santa Vedruna, l’accés a la zona només podrà ser a través del C/ la  
Placeta, que també estarà en obres.

 El Sr. Francesc Mir diu que la policia està estudiant les alternatives d’accés als 
carrers i que, en principi, la urbanització del C/ Santa Vedruna, serà la darrera en 
executar-se.
Diu que el proper divendres hi ha convocada una reunió amb tots contractistes, 
els tècnics i la policia local per coordinar-se en el desenvolupament de les obres.

 El  Sr.  Alcalde  diu  que en  el  casc  antic  també hi  ha  previstes  diverses  obres 
d’arranjament de façanes, la justificació de les quals també finalitza el 30 de juny 
de 2018 i que també es coordinaran aquestes actuacions amb les actuacions als 
carrers. 

 El Sr. Francesc Mir diu que la convocatòria de subvencions per rehabilitació de 
façanes ha tingut molt èxit i que la major part d’actuacions es troben en els carrers 
afectats per les obres. Diu que caldrà coordinar aquestes actuacions de la millor 
manera possible.

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan 
són les 21:50 hores del dia 31 de gener de 2018

Vist i plau La secretària
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré Anna Gallart Oró 
 
Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge 
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