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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   01/2017 
Caràcter:   ordinària 
Data:    26 de gener de 2017 
Horari:   de les 21:30 a les 22:55 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. 
 

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 27 DE 
DESEMBRE DE 2016 
2.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA PER IMPORT DE 200.000 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK, 
S.A. 
3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC REFERENT ALS 
BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE 
4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT AL 
PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA 
5.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 



2 
 

6.- INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 27 DE 
DESEMBRE DE 2016 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 27 de 
desembre de 2016 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a 
la convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació i és aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA PER IMPORT DE 200.000 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK, 
S.A. 
 
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 19 de gener de 2017: 
 

“Expedient referent a la formalització d’una operació de tresoreria o préstec a 
curt termini. 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Per Providència d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 s’inicia 
l’expedient per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 
 
1.2. El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de 
l'Ajuntament, per la qual cosa, per fer efectius els pagaments ineludibles i 
complir amb el període mig de pagament i, donat que una de les operacions 
vigents finalitza el proper dia 27 de gener de 2017, cal concertar una operació 
de tresoreria per un import màxim de 200.000,00 euros. 
 
1.3. Analitzada l’única oferta presentada per l’entitat CAIXABANK, S.A., es 
considera que és avantatjosa pels interessos municipals amb les següents 
condicions financeres: 
 
Entitat: CAIXABANK

Import 200.000,00

Termini 12 mesos

Interès: Revisió: Trimestral

Càlcul: Euríbor 3 mesos  +0,50%

Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual  
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2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini.  
 
2.2. L’Ajuntament té prorrogat el pressupost. En aquest cas, d’acord amb 
l’article 50.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), per poder 
concertar una nova operació de tresoreria s’han de reemborsar les operacions 
de tresoreria vigents, la qual cosa s’ha de justificar en el moment de subscriure 
la nova operació.  No obstant, es preveu que en la data de l’acord i de la 
formalització de la nova operació el pressupost de l’exercici en curs estarà 
aprovat definitivament. 
 
2.3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa 
la nova operació, és del 17% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici 
anterior i, per tant, supera el 15% d’aquest recursos; per la qual cosa, l’òrgan 
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de la 
Corporació per majoria simple del nombre legal de membres del Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reemborsar les operacions de tresoreria en vigor, en cas que es 
presentin al·legacions al pressupost actualment en exposició pública, i aquest 
no pugui resultar aprovat abans de la data d’aprovació de la nova operació pel 
Ple. 
 
Segon.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb l’entitat CAIXABANK, S.A., amb les condicions financeres 
següents:  
 
a) Crèdit màxim autoritzat: 200.000,00 euros 
b) Termini: 12 mesos 
c) tipus d’interès: Euríbor 3 mesos + 0,50% 
d) Liquidació d’interessos: Trimestral per trimestres naturals 
e) Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en 
el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb 
l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec i la documentació 
necessària per a l’execució del present acord.” 
 
 



4 
 

DEBAT: 
Es Sr. Salvador Noguera es mostra a favor de la proposta. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que s’abstindran perquè, tot i que 
reconeixen que són bones condicions, s’haurien de mirar altres alternatives de 
banca ètica. 
 
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, Salvador 
Noguera i Vilalta, Enric Farran i Belart i Albert Valero i Folch 

Abstencions.- Regidor Sr. Josep Ramon Farran i Belart.  
Vots en contra.- Cap 

 
 

3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC REFERENT 

ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE 

El senyor Alcalde dóna la paraula al Sr. Salvador Noguera i Vilalta qui exposa 
la moció: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que 
s’ha demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels 
Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme 
per un sistema de finançament més just, l’Estat espanyol ha aprovat diverses 
normatives que han tingut un impacte negatiu en les finances locals, sense 
articular les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes 
clarament insuficients. 
 
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les 
autopistes de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per 
l’Estat espanyol ha repercutit directament sobre els ingressos municipals, 
reduint la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les 
autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del 
95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici que 
s’estendria com a màxim fins a la finalització de la concessió tal com estableix 
l’article 12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i explotació 
d’autopistes en règim de concessió. 
 
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la 
Contribució Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la 
Disposició Transitòria Segona, s’establia la transposició dels beneficis fiscals 
reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la seva extinció o bé 
fins al 31 de desembre de 1992. 
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Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre els 
ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. 
Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir una compensació 
econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal havia provocat una 
minoració dels recursos municipals, i emparant-se en l’article 9.2 de la pròpia 
llei d’hisendes locals, que estableix que “les lleis per les quals s’estableixin 
beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les fórmules de 
compensació que corresponguin. 
 
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis 
afectats provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals 
Superiors favorables als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem 
(STS 7142/2011) que donava la raó a l’Estat. 
 
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les 
autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis 
fiscals, entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l’Estat 
espanyol mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món municipal, 
posant per davant els interessos de les grans empreses concessionàries. 
 
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 
d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de 
“Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La 
clàusula V del conveni que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que, 
malgrat la concessió s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals 
recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31 
d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest any 2017 les empreses 
concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI corresponent a les autopistes.  
 
Els municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre algun 
dels trams de pagament de les següents autopistes: 

 AP-7, de La Jonquera a Tarragona 

 AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès 

 C-32, de Montgat a Palafolls 

 C-33, Barcelona a Montmeló 
 
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les 
autopistes hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la 
concessió, és a dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.  
 
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en 
favor de les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia, 
telecomunicacions, infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció 
definitiva d’aquest benefici fiscal que gaudeixen les empreses concessionàries 
de les autopistes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques proposa d’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les 
autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró 
de l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el 
cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària. 
 
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura 
destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les 
autopistes de peatge. 
 
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol 
que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis 
fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries. 
 
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents 
d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els 
municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes. 
 
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge 
més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.   
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.” 
 
DEBAT: 
El Sr. Josep Ramon Farran afirma que votaran a favor tot i que els agradaria 
que la moció no fos necessària i que esperen d’aquí un any s’hagi recuperat la 
gestió pública i que aquest IBI no s’hagi de cobrar 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT AL 

PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA 

 

El senyor Alcalde dóna la paraula al Sr. Jordi Ribalta qui exposa la moció: 
 
“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut 
factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la 
millora de la qualitat de vida de les persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al 
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir 
una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la 
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informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en 
l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.  
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació 
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de 
comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, 
evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una 
societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de 
les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.  
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci 
Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.  
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes 
les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de 
cinc àmbits bàsics d’actuació:  
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots 
els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.  
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús 
de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb 
l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.  
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional.  
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la 
nova societat digital.  
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb 
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a 
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.  
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Segon.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya.” 
 
DEBAT: 
Tant el senyor Salvador Noguera com el Sr. Josep Ramon Farran es mostren 
d’acord amb la proposta. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 
5. INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets d’alcaldia: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA Núm.  177/2016 
Assumpte: resolució expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. Maria Assumpció Farré Solé 
DECRET D’ALCALDIA núm. 178/2016 
Assumpte: defensa i repr. processal en el recurs contenciós adm. núm. 303/2016 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 179/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador Noguera i 
Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 180/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran Belart, portaveu del Grup Municipal de la CUP 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 181/2016 
Assumpte: INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS PER INCLUSIÓ INDEGUDA 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 182/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador Noguera i 
Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 183/2016 
Assumpte: incoació d’expedient baixa d’ofici en padró d’habitants per inclusió indeguda 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 184/2016 
Assumpte: incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per no renovar. 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 185/2016 
Assumpte: Designació alcaldessa accidental per absència 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 186/2016 
Assumpte: incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística en  relació amb 
les obres en curs sense llicència al polígon 2, parcel·la 183 (partida el Collet) 
DECRET D’ALCALDIA núm. 187/2016 
Assumpte: inici expedient d’ordre d’execució a edificació situada al c/ Sant Pere 5 – C/ 
La Font, ref. Cadastral núm.  2691032CF2929S0001MA 
DECRET D’ALCALDIA núm. 188/2016 
Assumpte: Inici exp. aprovació pressupost Ajuntament les Borges Blanques ex. 2017 
DECRET D’ALCALDIA núm. 189/2016 
Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Ec. 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 190/2016 
Assumpte: Nomenament de personal laboral per urgència 
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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 191/2016 
Assumpte: convocatòria de Ple extraordinari 
DECRET D’ALCALDIA núm. 192/2016 
Assumpte: Sol·licitud de pròrroga inici obres ordre execució immoble c/ Carme núm. 5. 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 193/2016 
Assumpte: Iniciació de l’expedient de modificació crèdit mitjançant generació de crèdit 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 194/2016 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Salvador Noguera i 
Vilalta, portaveu del Grup Municipal d’ERC 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 195/2016 
Assumpte: Aprovació de l’expedient modificació crèdit mitjançant generació de crèdit 
DECRET D’ALCALDIA núm. 196/2016 
Assumpte: Avançament de part de la subv. al CF Borges, corresponent a l’ex. 2017 
DECRET D’ALCALDIA núm. 197/2016 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 198/2016 
Asumpte: Nomenament de personal laboral per urgència 
DECRET D’ALCALDIA núm. 199/2016 
Assumpte: Reconeixement del dret al reintegrament de pagaments indeguts 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 200/2016 
Assumpte: Atorgament de targeta aparcament individual per a persones amb 
disminució 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 01/2017 
Assumpte: Autorització d’accés a informació sol·licitada pel senyor Josep Ramon 
Farran Belart, portaveu del Grup Municipal de la CUP 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 2/2017 
Assumpte: iniciar expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per no confirmar la 
residència al padró d’habitants. 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 3/2017 
Assumpte: iniciar expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per no renovar la 
residència al padró d’habitants. 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 04/2017 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
DECRET D’ALCALDIA núm. 05/2017 
Assumpte: contractació personal laboral educadora Llar d’Infants: acumulació tasques 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 6/2017 
Assumpte: iniciar expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants per no confirmar la 
residència al padró d’habitants. 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 7/2017 
Assumpte: resolució expedient de protecció de la legalitat urbanística en  relació amb 
les obres en curs sense llicència al polígon 2, parcel·la 183 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 08/2017 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
DECRET D’ALCALDIA núm. 9/2017 
Assumpte: convocatòria comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Ec. 
DECRET D’ALCALDIA núm. 10/2017 
Assumpte: contractació d’assistents de Fira de l’Oli 2017 
DECRET D’ALCALDIA núm. 11/2017 
Assumpte: contractació personal neteja per substitució de treballadora en situació d’IT 
DECRET D’ALCALDIA núm. 12/2017 
Assumpte: Aprovació definitiva reconeixement dret reintegrament pagaments indeguts 
DECRET D’ALCALDIA Núm.  13/2017 
Assumpte: Embargament de nòmina per deute 
DECRET D’ALCALDIA Núm.  14/2017 
Assumpte: reconeixement serveis prestats 
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DECRET D’ALCALDIA Núm. 15/2017 
Assumpte: convocatòria Ple ordinari 

 
El ple es dóna per assabentat. 
 
 
6. INFORME DE L’EQUIP DE GOVERN  
 
La senyora Maria Fusté demana la paraula per explicar l’acte relatiu al concurs 
de dibuix que va tenir lloc el divendres dia 20, en el marc de la Fira de l’Oli. Es 
tracta d’un acte adreçat als nens de 3 a 7 anys que han participat al concurs de 
dibuix i en el que es proclamen els guanyadors. Diversos integrants de 
l’Associació Talma, que està integrada per adults, van sentir música, van voler 
accedir a l’acte i no se’ls va permetre, ja que el vigilant de seguretat va seguir 
les indicacions rebudes respecte la prohibició d’entrada d’adults al mateix. 
Aquest fet va provocar que membres de Talma es sentissin ofesos i hi va haver 
comentaris a les xarxes socials als que el Sr. Ribalta va respondre explicant en 
què consistia aquest acte. Ella també va donar les explicacions oportunes al 
president de l’associació, el qual va respondre amb un escrit, el darrer paràgraf 
del qual llegeix textualment, per tal que en quedi constància: 
 
“Per tot això, volem fer arribar al conjunt del Consistori les nostres disculpes per 
aquest malentès i per qualsevol conseqüència que hagin pogut causar els 
comentaris emesos a través de les xarxes socials. Des de Talma, volem la 
integració de les persones en la comunitat. Defensem la igualtat entre elles i 
per tant, les normes són per tothom i s'han d'aplicar de la mateixa manera. 
Restem a la seva disposició per qualsevol col·laboració.” 

 
La Sra. Fusté demana disculpes per si algú s’ha sentit ofès per aquests fets. 
 
El Sr. Enric Farran diu que hi ha molts actes a la Fira i és molt difícil preveure 
què pot arribar a passar. Altra cosa és, si respectant el que es va decidir, hi 
està d’acord o no des del punt de vista inclusiu.  
Respecte la Fira de l’Oli, comenta que cal fer un esforç perquè els joves 
sàpiguen, per exemple, què és una cooperativa i totes les possibilitats que es 
poden analitzar com a projecte. No s’ha de desaprofitar com a oportunitat 
educativa i cal treballar-ho des del punt de vista escolar. 
 
 
7. 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: 
 

- En primer lloc comenta que esperava un informe de l’equip de govern sobre 
l’incident succeït al Pavelló per Cap d’Any, pel que demana que s’expliqui com 
va anar. 
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El Sr. Alcalde explica que s’ha fet una divulgació molt sensacionalista de 
l’incident que no calia. Es va passar un moment de por, tot i que hi va haver 
personal de protecció civil oportú i agraeix l’actuació de l’Albert Quintillà per la 
seva tasca i l’encert en la seva intervenció. 
La Sra. Ariadna Salla, explica que el material de les cortines tot i ser ignífug es 
van anar desfent a poc a poc per la bengala. Afirma que no sabien que el grup 
portava pirotècnia i que els Mossos d’Esquadra els han pres declaració a ella a 
i al Sr. Quintillà i ho han trobat tot en regla i perfecte. 
Fa consta que es disposa de la documentació que acredita que les cortines 
com ignífugues i que tenen proves que les bengales no eren per ús interior. Es 
disposa d’un informe de la Policia Local que acredita tots aquests extrems i un 
resum dels fets. Si convé a partir d’ara la Comissió de Festes i la Policia Local 
revisaran els instruments quan estiguin dalt l’escenari abans de les actuacions i 
que s’ha inclòs a les clàusules dels grups una clàusula que prohibeix de 
manera expressa l’ús de pirotècnia. 
Els mossos actuaran d’ofici contra el grup per incompliment de les normes 
d’espectacles  
El Sr. Noguera insisteix que ha trobat a faltar que es donessin aquestes 
explicacions prèviament. 
Intervé el Sr. Jordi Ribalta per posar de manifest que els advertiments que 
consten a l’etiqueta són una mica controvertits i que podrien portar a confusió.  
 
- Tot seguit, el Sr. Salvador Noguera demana explicacions sobre el nou 
contracte del Mercat d’antiguitats que es celebra els diumenges. 
El Sr. Dani Not explica el contingut de l’autorització per a l’ocupació de la via 
pública amb el Mercat, recollits en l’acord de la Junta de Govern de data 28 de 
novembre de 2016. 
El Sr. Noguera pregunta si s’estarà alerta de tot el material que no es pot 
vendre com mòbils, carregadors, ja que si es poden vendre ja no és un mercat 
de brocanters. 
El Sr. Dani Not, explica que és de material usat. Els mercats de Reus i el de les 
Glòries són similars. És un tema complicat de gestionar. Pregunta al Sr. 
Noguera si estan a favor o en contra del mercat 
El Sr. Noguera respon que estan d’acord però s’ha de lluitar per evitar que hagi 
tanta “xatarra”. 
El Sr. Not respon dient que es vetllarà en aquest sentit però el que per un 
persona és “xatarra” potser a algú li agrada. 
 
Intervé el Sr. Enric Farran i diu que hi ha botiguers, que són autònoms, que 
troben articles seus a meitat de preu al mercat. S’ha de vigilar perquè sinó 
aquests temes perjudiquen a tots. Sí que és cert que dóna vida al sector 
serveis el diumenge al matí i que s’hi venen coses curioses però altres que no 
ho són tant. 
El Sr. Alcalde explica que s’ha recuperat un mercat que es podia haver perdut. 
Entén les queixes dels que fan competència deslleial tot i que els consta que 
han posat un sistema de vigilància molt estricte. Se’n beneficien comerços de la 
població, tot i la voluntat de cenyir al màxim a les condicions estipulades. Es 
recull el comentari i es fa palesa la voluntat de controlar-ho. 
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- El Sr. Salvador Noguera, en relació al fum empresa emès per l’empresa 
situada al polígon coneguda com Masia Tero, demana quina autorització té 
l’empresa i quin material pot cremar. 
El Sr. Alcalde agraeix la pregunta i informa que s’ha visitat i s’ha emès informe 
al respecte. Ja fa dies que es va mobilitzar la Policia Local per aquestes 
emissions i es va trobar tot en regla. Donat que el titular de l’empresa és avui 
present, li dóna la paraula. 
El Sr. Teòfil Camí inicia la seva intervenció dient que li sap molt greu. Explica 
que tenen autorització de biomassa liquida, materials que en principi no tenen 
cap problema. Al novembre hi va haver queixes d’olor, es va fer revisions i 
analítiques. La caldera té un refractari que es va enfonsar i fou el que va 
provocar el fum que es va emetre però que no és nociu. Espera que no torni a 
passar, pel que adoptaran les mesures oportunes per a evitar-ho. Afirma que 
no hi ha greixos animals, tot i que hi ha alguna empresa a Espanya que ho 
utilitza. Només son greixos vegetals, tal com es va fer constar a la 
documentació que es va lliurar a la Policia. 
El Sr. Alcalde li agraeix les seves intervencions. 
 
- Per últim, el Sr. Noguera felicita a la Policia Local per al bona gestió que devia 
fer durant els dies de la Fira de l’Oli ja que va vetllar per la seguretat donada 
l’afluència de 72.000 persones i 16.000 vehicles, devien fer una labor 
estupenda.  
 
 
El Sr. Josep Ramon Farran formula els següents PRECS I PREGUNTES: 
 
- Repeteix i trasllada la preocupació d’alguns veïns per les emissions de 
l’empresa Griñó Trans, ja es va preguntar al mes de març i no s’ha obtingut 
resposta.  
El Francesc Mir respon dient que va parlar amb el gerent de l’empresa s’ha 
posat a la seva disposició per visitar l’empresa, tant ell com la CUP quan ho 
estimin convenient. 
El Sr. Farran respon que òbviament si visiten l’empresa no avisaran. Hauria de 
ser un assumpte que hauria de vetllar l’Ajuntament i no pas la CUP ja que els 
veïns es queixen que allò no fa olor de combustible ordinari, com Gas Natural, 
Gasoil, llenya. 
El Sr. Mir respon que segons les explicacions rebudes i les comprovacions 
efectuades per la Policia tot el que es cremava està dins dels paràmetres 
legals. 
 
- Com a prec, demana en públic l’estudi de qualitat de l’aire ja que la querella 
General d’olis està arxivada i perquè és un document públic. 
L’Alcalde agreix la celeritat amb què ha corregut la notícia. Informa que 
l’empresa està en possibilitat de recórrer, pel que no es lliura l’estudi, no en un 
sentit de manca de transparència, sinó perquè el procés encara està en via 
judicial. 
El Sr. Farran respon que, davant aquesta negativa, presentaran una reclamació 
davant la Comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública.  
El Sr. Alcalde respon que són lliures de fer el que estimin oportú. 
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- Felicita a tota la gent que es va jugar la cara presentant un contenciós en 
relació a la planta de biomassa i que el mateix Sr. Teòfil, avui present, 
promovia l’any 2011/2012, i que s’ha acabat guanyant. 
El Sr. Alcalde respon que és un tema que no pertany a l’Ajuntament. 
 
- Pel que fa a la columna del Butlletí, comenta que caldria rebaixar el to perquè 
no afavoreix al debat polític tranquil. És una falta de respecte cap a ell, a la Cup 
i als electors dir que estan subordinats al grup d’ERC. 
El Sr. Alcalde respon dient que hi ha la llibertat d’expressió que ha de prevaldre 
i caldria repassar l’hemeroteca per veure que això es venia fent en anteriors 
mandats pel llavors equip de govern en el mateix Butlletí. 
El Sr. Farran formula un prec de bona entesa, i explica que l’única manera que 
tenen ells de raonar és a partir de l’aportació de dades el més exactes 
possibles. Per això vol que al butlletí no se’ls tracti de mentiders, ja que ells 
aporten dades exactes, com l’acta de la sessió de la diputació de convocatòria 
d’ajuts a les llars d’infants, ja que pot estar malament però així està signat. 
El Sr. Alcalde respon que es va perdre aquest ajut per un buit temporal en la 
secretaria. Retreure aquest tema és un argument fàcil i poc elegant per 
desgastar l’equip de govern. 
El Sr. Farran respon que la contribució de la CUP va ser avisar que s’estava 
deixant perdre aquell ajut i retreu a l’Alcalde que és ell qui va tornar a treure 
aquest tema al juliol. 
Un altre tema és el de la fiscalitat progressiva, no entén per què s’han negat 
sistemàticament tantes vegades a aplicar-la quan hi ha altres municipis al 
principat de Catalunya que ho fan. 
El Sr. Alcalde respon que estan legitimats per la ciutadania i li demana que es 
cenyeixi i faci una pregunta concreta. El convida a anar avançant per passar a 
temes més resolutius. 
El Sr. Farran diu que, ja que no poden respondre la columna del Butlletí, està 
donant explicacions dels paràmetres que utilitzen i volia respondre a la 
pregunta del darrer butlletí en qüestions tals com l’autorització de General 
d’Olis, acta ajut Diputació Llar d’Infants, les possibilitats d’incorporar a l’IBI i 
fiscalitat progressiva, etc. Torna a convidar a l’equip de govern a parlar més i 
fer menys propaganda al Butlletí. 
Respecte aquest tema el Sr. Noguera intervé per fer recapacitar una mica, i diu 
que el Sr. Farran s’ha queixat del tractament que li donaven al butlletí i han 
acabat rebent ells. Els diu que fa 6 anys que són al govern, pel que els convida  
a deixar estar “el retrovisor”, ja que els butlletins d’anteriors mandats no el van 
fer cap dels aquí presents. 
 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde demana al representants 
d’ERC si el grup d’ERC local té alguna a veure amb la denúncia anònima que 
es va presentar a Fiscalia de l’alcalde i de la seva activitat. 
El Sr. Noguera respon que li pot jurar que no. 
El Sr. Alcalde els demana que expliquin llavors per què algú del grup local 
d’ERC anava dient en àmbits privats que “l’alcalde que s’esperés que li vindria 
algo molt gros”.  
El Sr. Noguera li pregunta si es refereix a algú dels aquí presents. El Sr. 
Alcalde respon algú del grup local d’ERC. Afirma que representants del Grup 
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Local d’ERC han tramitat aquesta denúncia a Fiscalia sota l’anonimat, i els 
poden acusar avui dia perquè tenen proves i testimonis suficients per saber que 
darrera d’aquesta denúncia anònima hi ha el Grup d’ERC Local. És molt 
lamentable que, una pràctica que es venia fent al consistori d’encomanar feines 
per part del mateix equip de govern llavors d’ERC es porti a aquest àmbit, en 
casos com per exemple d’un subministrament ràpid i urgent i sense alternativa, 
encara després de fer el favor a nivell local, s’hagi denunciat a Fiscalia en 
aquests termes. 
No vol mirar pel retrovisor però afirma que disposa de factures de l’època en 
que el grup d’ERC era al govern que es facturava al cònjuge d’una regidora per 
quantitats grosses i mai des de CIU s’ha denunciat. Són pràctiques que no 
s’escauen i són molt lamentables. 
Vol deixar molt clar que l’honorabilitat de l’alcalde, equip de govern i l’empresa 
està per damunt del que es vulgui embrutar amb la complicitat amb els mitjans 
de comunicació. Cal anar amb cura perquè això se’ls pot girar en contra. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Josep Ramon Farran si la CUP de les Borges té 
alguna cosa a veure, i com és que les mateixes factures que havien demanat 
ells són les que es van presentar a Fiscalia. 
El Sr. Josep Ramon Farran respon que ho desconeix però que tant de bo 
tinguessin a veure alguna cosa amb aquesta denúncia. Afirma que precs i 
preguntes és una eina que té l’oposició per fiscalitzar l’equip de govern, no a la 
inversa.  
El Sr. Alcalde diu que acusa públicament a la CUP de Les Borges de 
complicitat amb aquesta denúncia perquè són les mateixes factures que van 
demanar les que estaven a Fiscalia. Els demana que no s’amaguin rere 
l’anonimat quan han participat d’aquest joc brut en contra de la seva imatge i 
que donin la cara quan pertoca. 
El Sr. Josep Ramon Farran reitera, com a qüestió prèvia de fons, que precs i 
preguntes és una eina que té l’oposició per fiscalitzar l’equip de govern, aquest 
potser és dels pocs ajuntaments sinó l’únic en què l’equip de govern fa servir 
aquesta eina per a fiscalitzar l’oposició. Demana a la Secretària que aclareixi 
aquest extrem i ella respon que és una qüestió que ja es va plantejar en algun 
altre ple i no és un tema pacífic respecte la que ha formulat una consulta: la 
normativa no fa constar expressament que estigui prohibit, ja que es preveu 
precs i preguntes dins la part de control i fiscalització de la sessió plenària però 
no es diu que pertoqui únicament a l’oposició, pel que és una qüestió 
controvertida amb veus a favor i en contra. 
El Sr. Josep Ramon Farran torna a dir que tant de bo estiguessin rere aquesta 
denúncia perquè significaria que estan en consonància amb el compromís que 
es va adoptar en el seu moment de fer tots els possibles de fer fora de la 
Institució a qualsevol persona que hagi tingut un comportament prevaricant, per 
exemple. 
El Sr. Alcalde diu que li alegra que faci servir aquesta paraula perquè 
precisament la denúncia davant Fiscalia es va formular en aquest sentit, el que 
suposa que ell mateix s’acaba d’autoinculpar, pels demana que donin la cara 
quan pertoca. 
El Sr. Farran respon que no és veritat que en tot moment se’ls facilitessin les 
factures que van demanar ja que es van lliurar en dues tongades, una primera 
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amb les factures corresponents a l’etapa de quan era alcalde i la segona, de 
més volum, de l’etapa de regidor dies després de les eleccions. 
 
El Sr. Noguera demana al Sr. Alcalde si ha fet referència a la seva cònjuge. El 
Sr. Alcalde respon que no, que no ha dit ni es referia a això, que es referia a 
anteriors mandats d’ERC. 
El Sr. Noguera continua dient que li fa gràcia que se l’acusi d’haver-la 
presentat, quan no és cert i que s’ha parlat de Grup Local d’ERC; afirma que no 
li consta que en cap moment s’hagi fet i ho pot jurar on faci falta i se l’està 
acusant sense cap prova. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran intervé per dir al Sr. Alcalde que si es va saltar la 
llei és culpa d’ell i no pas seva. Li resulta al·lucinant que s’hagin d’excusar 
d’alguna cosa, com si haguessin subministrat ells 200.000 euros en gasoil, 
import que coneix en detall pels diaris i les factures de les que disposen. 
 
El Sr. Alcalde respon que li ha preguntat si ERC tenia alguna responsabilitat 
amb la denúncia presentada a Fiscalia. Si li diuen que no, demana per què 
llavors algú del grup local, en un comentari privat va dir que a l’alcalde li anava 
a caure alguna cosa grossa. 
 
El Sr. Valero diu que poden respondre de les seves paraules i els seus fets, no 
dels dits o fets per altres persones. 
 
El senyor Alcalde diu que tot això és el que diuen ells i que potser la denúncia 
ha arribat sola a Fiscalia. 
 
 
 
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 


