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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2014 
Caràcter:  ordinària 
Data: 30 de gener de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 del vespre  a ¾ d’11 del vespre (21.30 a les 22.45) 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
 

1. Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 

2. Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU). S’incorpora al punt 3. 

3. M. del Pilar Chimenos Küstner Convergència i Unió (CiU) 

4. Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) .  

5. Maria Fusté Marsal Convergència i Unió (CiU) 

6. Jordi Ribalta Roig.  Convergència i Unió (CiU) 

7. Jordi Satorra Marín Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).  

8. Josep Ll. Balsells Balsells Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).  

9. Gemma Farré Griñó Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM) 

10. Enric Farran Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM). 

11. Imma Purroy i Aritzeta  Partit dels socialistes de Catalunya- Progrés 
Municipal (PSC-PM) . S’incorpora al punt 2 

12. Francesc Macià i Fusté Independents per Borges (IBB-FIC)  

13. Gerard Cabezuelo Hospital Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 

 
Secretària i Interventora: 
Cèlia Argilés Andrés 
 
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, s’inicia la sessió amb el següent  
 
ORDRE DEL DIA  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Resolució per avinença de l’expropiació forçosa d’un solar ubicat al c. 
Avemaria propietat d’Encarnación Raya Ruiz 
3.- Resolució considerant complert, sense avinença, el tràmit de 
determinació del preu just i ratificant el full d'apreuament municipal, del 
tram de vial públic ubicat al c. Marinada de les Borges Blanques. 
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4.- Donar compte informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 
2013 
5.-Renovació de l’operació de tresoreria del patronat de la Fira  
6.-Aprovació provisional de la modificació de la taxa per la tramitació de 
llicències urbanístiques 
7.-Mocions .- 

 moció presentada per la CUP, per la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres 
grans empreses. Es retira de l’ordre del dia 

 moció presentada per la CUP, per a demanar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya una auditoria del canal Segarra-Garrigues 
així com la publicació de l’informe del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) sobre la viabilitat econòmica 
del canal Segarra-Garrigues. Es retira de l’ordre del dia 

 moció presentada per ERC , de suport a acció cultural del País 
Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al 
País Valencià 

 Moció presentada per ERC, en defensa del Dret a les dones a 
decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs 

 Moció presentada per CiU, de suport a la proposició de llei per 
delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya. 

8.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia. 
9.-Informes de l’equip de govern. 
10.-Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESIÓ 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
El Sr. Alcalde pregunta als regidors si tenen alguna cosa a objectar a l’acta del 
dia 23 de desembre de 2013, i atès que ningú s’hi manifesta en contra 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
2.- Resolució per avinença de l’expropiació forçosa d’un solar ubicat al c. 
Avemaria propietat d’Encarnación Raya Ruiz 
Examinat l'expedient expropiatori que es tramita per a l’obertura del vial del c. 
Avemaria i atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 
2013, va aprovar la relació de drets i béns afectats, sense que durant el termini 
d'informació pública s'hagi presentat cap tipus d'al.legació o reclamació pels 
afectats per l'expedient expropiatori, per la qual cosa dita relació va ser 
aprovada definitivament per acord del ple en sessió 26 de setembre de 2013, 
de conformitat amb l'acord esmentat. 
 
La propietària del bé immoble afectat, Sra. Encarnación Raya Cruz, accepta 
com a preu just, per tots els conceptes, la quantitat total de 31.720,74 € d’acord 
amb el full de preu just que ha presentat da data 9 d’octubre de 2013. 
 
Dites quantitats coincideixin amb la valoració emesa pels serveis tècnics 
municipals. 



3 

 

 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a 
la partida 155 60000 del pressupost 2013. 
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i l’informe de la 
comissió informativa es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
1. Resoldre per avinença, en el tràmit de mutu acord, l'expropiació forçosa de la 
finca següent: 
FINCA NÚM. 1 

Titular: ENCARNACION RAYA RUIZ 
Domicili: c. La placeta 41 Les Borges Blanques 
Emplaçament: c. Ave Maria 
Qualificació urbanística: vial públic 
Finca registral: 4298 
Superfície afectada: 275,88 m2 
Descripció del sòl:  solar, situat a les Borges Blanques, c. Placeta 41, de 
superfície 598 m2. Que afronta a l’est amb PROMOCIONS PROVENTUS 
S.L., al Sur  amb MANEL GINE FREIXES, OPCIO EMPRESARIAL DE 
FUTUR S.L. i ANA MARIA PORTA BOLDU, Oest amb DOLORES 
CAMBRODI BRESOLI i finca de varis propietaris, i al  Nord amb 
GREGORIO MARTINEZ MARCIAL, JUAN VIÑOLO MANZANO, JOSE 
GRIÑO SANS, ENCARNACION RAYA RUIZ I JUAN PUJOL FIGUERES. És 
la referència cadastral 2092058CF2929S0001EA 
Situació jurídica: lliure de càrregues i gravàmens 
Titulars d'altres drets: cap 

 
2. Satisfer a la Sra. Encarnación Raya Cruz, per tots els conceptes, la quantitat 
total de 31.720,74 €. 
El pagament s'efectuarà en el moment de formalitzar l'ACTA DE PAGAMENT I 
OCUPACIÓ  
 
3. Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet 
referència, procedint a l'ocupació de la finca esmentada 
 
4. Imputar les despeses a la partida núm. 155 60000  del pressupost del 2014 
per incorporació de l’esmentada partida provinent del pressupost de l’exercici 
del 2013. 
 
5. Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords. 
 
DEBAT.- 

 El Sr. Alcalde atorga la paraula al Sr. Francesc Mir 

 El Sr. Francesc Mir.- manifesta que és un tema que ja ha estat objecte 
de debat en diverses ocasions i que ara ja és la definitiva per a tancar 
l’expedient i suposarà l’obertura del c. Avemaria, i un cop fets els tràmits 
pertinents s’ha arribat a un acord amb la propietat per l’import de 31.720 
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€ i malgrat el nom sigui d’expropiació forçosa és amb avinença de les 
dues parts. 

 EL Sr. J. Satorra.- manifesta que certament és un tema que fa temps 
que estava per la casa i es bo que s’avanci, si bé en el tema del preu 
comenta que la valoració és més alta en aquesta expropiació que en la 
següent que se sotmetrà a consideració del ple en el proper punt de 
l’ordre del dia. HI votaran a favor,  però la qüestió econòmica els fa 
dubtar una mica. 

Arribat l’acte a aquest punt s’incorpora la regidora Sra. Imma Purroy 

 El Sr. G Cabezuelo .- manifesta que és un tema debatut abastament i hi 
votaran a favor. 

 El Sr. F. Mir .- manifesta que un solar i altre no tenen res a veure, 
aquest és un solar on hi ha un habitatge  i l’altre és un pas d’un vial. 

 El Sr. J. Satorra.- respon que en tot cas els dos acabaran sent vials. 

 El Sr. Alcalde.- respon que en tot moment han estat les valoracions dels 
tècnics municipals les que s’han respectat i que ells no poden entrar a 
valorar. 

 El Sr. F. Macià.- pregunta en què es basa el Sr. Satorra per dir que el 
preu que és elevat o hi ha la diferència 

 El Sr. J. Satorra.- respon que es basa en que un solar es valora a 110 
m2 i l’altre a 30 €/m2. i dubten d’aquesta diferència, no diuen que el preu 
sigui elevat. Estan a favor del projecte però deixen constància d’aquesta 
observació 

 El Sr. F. Macià.- respon que no es pot fer un paral.lelisme entre la 
necessitat que hi ha d’obrir un nou vial al c. Avemaria, on a més hi ha un 
mutu acord i és d’agrair, respecte a un altre tema en que no s’obre un 
nou vial, per això ha fet la pregunta. Demana al regidor d’urbanisme que 
matisi mes les diferencies dels dos vials per tal que quedi clar perquèr hi 
ha dues valoracions diferents. 

 El Sr. F. Mir.- explica que el c. AVEMARIA és un solar que cal sanejar i 
que suposarà l’obertura del vial del c. Avemaria, actualment tancat en 
aquest espai, el qual ja s’havia intentat comprar en varies ocasions i que 
finalment s’ha aconseguit tancar el tema i de mutu acord d’acord amb la 
valoració tècnica. Per contra en l’altre solar no hi ha hagut acord i es un 
tram de solar destinat a vial que quedarà mort ja que no té sortida 
actualment sinó que depèn del desenvolupament d’un Pla parcial. 

 El Sr. J.l. Balsells.- manifesta que el seu grup deixa clar que hi estan 
d’acord amb el tema i el preu, i es troba correcte i acertat i demana que 
s’obri d’una vegada per totes el carrer i s’urbanitzi, ara bé, creu que  no 
ha d’estranyar la reflexió entre dues coses que han d’acabar sent carrer i 
que tenen una valoració tan diferent. Els criteris personals poden ser 
diferents, respecten els valors tècnics però fan aquesta reflexió. 

 El Sr. F. Mir. Respon que el tècnic que ha valorat els dos carrers, és el 
mateix en un cas i altre 

 La Sra. I.Purroy.-  manifesta que també havien fet aquesta mateixa 
reflexió de diferència de preu. Sobre el punt concret i estan d’acord si la 
propietat també hi està d’acord. 

 El Sr. Alcalde.- respon que hi ha els expedients a disposició dels 
regidors i es poden consultar i potser servirà per a aclarir dubtes. 
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ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria 
absoluta del nombre de membres legals. 
 
3.- Resolució considerant complert, sense avinença, el tràmit de 
determinació del preu just i ratificant el full d'apreuament municipal, del 
tram de vial públic ubicat al c. Marinada de les Borges Blanques. 
 
El ple de l’ajuntament a la sessió del dia 26 de setembre de 2013 va aprovar 
definitivament la relació de propietaris de béns o drets afectats per 
l'expropiació, d’un solar  destinat a vial públic ubicat al c. Marinada. Igualment 
es va acordar notificar aquest acord als propietaris afectats perquè, d'acord 
amb l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, 
presentin una proposta relativa al preu pel qual cedirien a l'ajuntament la finca o 
finques de la seva propietat sotmeses a expropiació, l'oferta de les quals s'ha 
de formalitzar en el termini de quinze dies, a comptar a partir de l'endemà 
d'aquesta notificació. 
 
Els propietaris van presentar full d’apreuament i el ple de l’ajuntament a la 
sessió del dia 23 de desembre de 2013 va rebutjar, el full d'apreuament 
formulat pels Srs . Salvadó Farré Pastó i M. Teresa Granell Sió que fixa en  
45.437,72 €,  el preu just que cal expropiar de la finca de la seva propietat, 
finca 5713, inscrita al registre de la propietat de les Borges Blanques al tom 
691, llibre 115, foli 93. La superfície afectada és de 246,75 m2 dels quals 
211,55  m2 estan afectats a vial públic i 35,20 m2. són parcel·la sobrera de vial 
públic. 
 
L’anterior acord de ple es va notificar a les persones interessades les quals en 
data 10 de gener de 2104, han presentat escrit en el qual  rebutgen la valoració 
efectuada per l'ajuntament i es ratifiquen en el seu full d’apreuament fixat en 
45.437,72 €, escrit que presenta dins el termini atorgat per l'article 30.2 de la 
Llei d'expropiació forçosa. 
 
En data 15 de gener de 2014 es fa trasllat de l’informe tècnic de data 26 
d’octubre de 2013, ja que en l’anterior notificació s’havia adjuntat un altre 
informe. 
 
En data 24 de gener de 2014, els particulars rebutgen de nou la valoració 
efectuada per l’ajuntament i es ratifiquen en el seu full d’apreuament fixat en 
45.437,72 €, tot i demanant que es trameti l’expedient al Jurat Provincial 
d’expropiació. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals s'ha formulat full 
d'apreuament fixant el valor total de la finca (amb el 5% d'afecció legal) en 
7.047,53 €, mantenint així el mateix preu ofertat en el seu moment al propietari 
de dit bé immoble. 
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Vistos els articles 31 i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu 
Reglament, així com altres disposicions aplicables, i l’informe de la  comissió 
informativa es proposa al ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 

1. Considerar acomplert sense avinença el tràmit de determinació del preu 
just en l'expedient expropiatori que se segueix, desestimant el full 
d'apreuament dels Srs . Salvadó Farré Pastó i M. Teresa Granell Sió que 
fixa en  45.437,72 €,  el preu just que cal expropiar de la finca de la seva 
propietat, finca 5713, inscrita al registre de la propietat de les Borges 
Blanques al tom 691, llibre 115, foli 93. La superfície afectada és de 
246,75 m2 dels quals 211,55  m2 estan afectats a vial públic i 35,20 m2. 
són parcel·la sobrera de vial públic. 

2. Ratificar el full d'apreuament municipal efectuada pel ple en la sessió del 
dia 23 de desembre de 2013 que fixava la indemnització per a 
l'expropiació de la finca (amb el  5% del premi d'afecció legal)  en 
7.047,53 € 

3. Elevar el present expedient a coneixement i resolució del Jurat 
d'Expropiació de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 
31 de la Llei d'expropiació forçosa. 

4. Designar com a interlocutor a l'arquitecte Sr. Lluis Guasch i Fort en 
representació d'aquest Ajuntament, d’acord amb el que fixa l’art. 13 del 
reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya . decret 120/2009, quan 
la seva compareixença sigui requerida pel president del Jurat 
d’expropiació de Catalunya 

5. Facultar l'alcaldia perquè dicti les disposicions necessàries i signi els 
documents, públics o privats, que calguin per al perfeccionament dels 
precedents acords. 

6. Donar trasllat dels acords anteriors al particular interessat, així com al 
Jurat d'Expropiació de Catalunya als efectes adients. 

 
DEBAT.- 

 El Sr. Alcalde. Demana a la secretària que expliqui com està aquest 
expedient 

 La Secretària explica el procediment que s’ha seguit a instàncies dels 
particulars que estan interessats en edificar en el solar afectat per 
aquest vial, i que van venir a l’Ajuntament per tal de saber què havien de 
fer. Després de parlar-ho amb el tècnic van arribar a un acord amb el 
preu en virtud del qual es va iniciar l’expedient (modificant el pressupost 
de l’ajuntament per a la compra i iniciant l’expropiació forçosa). Va estar 
aposteriori al mes de setembre quan els particulars van manifestar el 
seu desacord amb el que s’havia pactat i valorat inicialment i van 
demanar una major quantia. Com sigui que la quantia es creu massa 
elevada no s’ha arribat a cap acord, i cal ara trametre l’expedient al jurat 
d’expropiació de Catalunya 

 El Sr. F. Macià.- també demana explicació del perquè valen menys 
aquests metres que els debatuts en el punt anterior. 

 El Sr. F. Mir.- explica que aquest vial va estar marcat per acord de ple 
en època d’esquerra i ara cal mantenir aquest vial. Segons la 
interpretació es podria aconseguir la cessió gratuïta dels terrenys ja que 
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són els particulars els interessats en construir, es va arribar a un acord 
amb  la propietat però finalment no va estar així, i tot i haver manifestat 
acord en un primer moment de manera verbal, la propietat va demanar 
molt més diners dels inicialment pactats, i ara ja no toca més que anar al 
jurat. Recalca que es un vial que no dona sortida a hores d’ara i que no 
tindrà cap utilitat municipal 

 El Sr. J.L. Balsells.- exposa que tal i com ja s’ha dit abans el seu grup 
s’abstindrà. Aquest vial va estar imposat per la Comissió d’urbanisme i 
no per decisió municipal.  

 La Sra. I. Purroy.- manifesta que ja fa temps que es parla del tema, no 
intervindrà més ja s’ha comentat la diferència de preu, considera que hi 
ha hagut desatenció al ciutadà ja que ha demanat en tres ocasions l’acta 
d’ocupació i no se’ls ha respost. 

 El Sr. F. Mir.- respon que no hi ha hagut desatenció ja que s’han reunit 
amb ells 2 vegades. 

 La Sra.I, Purroy.- manfiesta que han entrat 3 escrits i no se’ls ha dit res 

 El Sr. F. Mir.- respon que al seu moment se’ls respondrà 

 El Sr. G Cabezuelo.- manifesta que es donen els passos adequats per 
part de l’ajuntament i ara nomes queda esgotar aquesta via. No sabia la 
història de les actes d’ocupació. Hi votaran a favor 

 El Sr. F. Mir.- respon que hi estan treballant els tècnics en les actes 
d’ocupació i quan sigui el moment se’ls farà la resposta argumentada i 
se’ls explicarà i dirà el motiu de la tardança. Fa tres dies vam estar 
reunits amb ells i ja es va quedar així. 

 
ACORD.- 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir 
Salvany, Jordi Ribalta Roig,  Francesc Macià i Fusté, iGerard Cabezuelo 
Hospital 

Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart, Gemma Farré i Griñó i Imma Purroy Aritzeta  

 
4.- Donar compte informe de morositat corresponent al 4rt. trimestre de 
2013. 
 
Es dona compte de l’informe trimestral corresponent al 4rt trimestre de 2013: 
  
Primer. Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2010 són els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o 
entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el disposat el RDL 3/2011 
que aprova la refosa de la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 
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Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 
Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres 
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments 
per entitats asseguradores. 
Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 
Per tant, les operacions comercials incloses seran aquelles que realitzin els 
poders adjudicadors per a l’execució dels contractes d’obres, concessió d’obres 
públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració 
entre el sector públic y el sector privat. 
 
Segon. Terminis de pagament 
El número ú de la disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo ,  modifica l’apartat 4 de l’article 216 de la Llei de 
contractes del sector públic que passa a tenir la següent redacció: 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no 
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la 
factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado 
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono..” 
 
Tercer. Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent: 
“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals, 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat 
local, que inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions 
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
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4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació 
local, l’esmentat informe s’haurà 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 respectius Estatuts d’ 
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].” 
Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon 
l’emissió de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener. 
 
Quart. Contingut de l’informe del 4rt. trimestre de 2013 
Pel que fa al quart  trimestre de l’any 2013, l’informe inclou el nombre i quantia 
global de les obligacions reconegudes la demora en el pagament de les quals 
ha suposat un termini superior a 30 dies des de la data de registre de les 
factures corresponents en el registre de factures d’Intervenció, és a dir, 
aquelles que es van registrar amb anterioritat a l’1 de desembre de 2013 i no 
estan pagades a 30 de desembre de 2013. 
Consultada la comptabilitat de l’ajuntament de les Borges Blanques i del 
Patronat Fira de les Garrigues,  resulta que les obligacions reconegudes 
pendents de pagament a 30 de desembre de 2013 respecte de les quals 
s’estan incomplint els terminis de pagament que imposa la Llei 15/2010 són: 
 

1. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES: 
 

 4r trimestre 2013 

Numero factures 150 

Import 62.743,54 

 
 
2. ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE LA FIRA DE LES GARRIGUES  

 4r trimestre 2013 

Numero factures 0 

Import 0 

 
 
Cinquè. Remissió 
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del 
present informe a la Presidència i a la Secretaria de l’ajuntament per a la seva 
presentació i debat en el Ple i per a la seva remissió 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, i a la 
Direcció General de 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 Sr. Alcalde.- comenta que cada 3 mesos cal passar compte de les factures 
que queden per pagar fora de termini, son poc importants i tot i les obres 
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importants s’ha pogut afrontar bé. La tresoreria municipal no li ha representat 
greuge haver de liquidar les obres dutes a terme. 
 
 
5.-Renovació de l’operació de tresoreria del patronat de la Fira  
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de gener de 2013  s’inicia l’expedient per 
a renovar  una operació de tresoreria o préstec a curt termini que actualment hi 
ha concertada  amb Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia i 
Castelldans per import  de 40.000 € però que es renovarà només en l’import de 
33.000 atès que no es pot passar del 30% dels recursos ordinaris liquidats. 
 
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer 
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de 
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 33.000 €. 
 
3. La renovació i ampliació de la pòlissa s’ofereix amb les següents condicions 
condicions financeres:  
Crèdit màxim autoritzat,...................................33.000 
tipus d’interès i marge   .........euribor trimestral + 4,5 % 
termini .................................... un any 
comissió d’obertura ................ 0,60 % 
Comissió d’estudi..................... exempt 
Comissió de no disponibilitat....0,50 % 
Comissió cancel.lació anticipada. 0 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
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, per 
atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de 
crèdit a curt termini.  
 
2. L’Ajuntament  i el patronat tenen el pressupost aprovat. 
 
3. Segons l’article 52.1 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, no és 
d’aplicació la llei de contractes del sector públic i, per tant, l’operació de crèdit 
no està sotmesa a les normes d’aquesta Llei quant a la preparació i 
adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de 
l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho 
directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis 
generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans. 
 
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit del patronat de la fira a curt 
termini vigents, inclosa la nova operació, és del 29,51% dels recursos ordinaris 
liquidats del pressupost de l’exercici 2011 i, per tant, supera el 15% dels 
recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb 
l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan competent per 
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aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament, si bé atès 
que l’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 25,22 % 
dels recursos ordinaris del pressupost; li és d’aplicació l’article 47.2.l. de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que 
quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de 
crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
del Ple de la corporació. 
 
3.6. Que el Patronat de la Fira, organisme autònom de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques té capacitat per assumir, en el temps fixat, les despeses  que 
es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
1.- Renovar l’operació de tresoreria amb l’entitat de crèdit Caja Rural de 
Burgos, Fuentepelayo, Segovia i Castelldans SCC per un import de 33.000 €,  
a formalitzar igualment mitjançant pòlissa de crèdit, la qual es cancel·larà en el 
termini màxim de 12 mesos, amb les condicions financeres esmentades a 
l’expositiu i que consten a l’expedient instruït a l’efecte. 
 
2.  El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a 
curt termini no resta garantit específicament.  
 
3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances 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. 
 
4 Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de 
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Caja Rural de 
Burgos, Fuentepelayo, Segovia i Castelldans SCC. 
 
DEBAT.-  

 El Sr. Alcalde.- explica que el pressupost del patronat requereix una 
pòlissa per temes de tresoreria , respecte l’actual varia l’import total que 
va en línia amb els ingressos recaptats i això ha suposat una reducció 
de la pòlissa. 

 El Sr. J. Ribalta.- explica que pel funcionament de la fira cal signar 
aquesta operació de tresoreria mentre no arriben les subvencions 
compromeses.  

 El Sr. J: Satorra.- manifesta que entenen que es dinàmica pròpia del 
govern però hi ha partides de la fira en que no hi estan d’acord i 
s’abstindran. 

 La Sra. I. Purroy.- manifesta que hi està a favor 

 El Sr. G Cabezuelo.- manifesta que esta a favor però li agradaria deixar 
constància de que a la fira li ha signat xecs en blanc i és un patronat on 
creu que tots els grups haurien d’estar representats. 

 El Sr. Alcalde.- li demana que es limiti al tema de debat 
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 El Sr. G Cabezuelo.- respon que el que fa es justificar la seva postura, 
no es rep informació pràcticament i és lamentable per a ell, i creu que 
hauria de canviar-se. Entén que aquest finançament es necessari i per 
això hi votaran a favor. 

 El Sr. J. Ribalta.- respon que governen per ser equip de govern i al 
patronat es regeix pels mateixos estatuts que estan aprovats fa molts 
anys, la responsabilitat es de l’actual equip de govern i es pot mirar de 
canviar la dinàmica però és el que ara hi ha. 

 El Sr. Alcalde.- respon que depèn dels patrons i conjunt de persones 
que per estatuts hi estan cridats a ser-hi. 

 El Sr. G Cabezuelo.- pregunta a la secretària si són legals els estatuts. 

 La Secretària.- respon que són els estatuts que hi ha aprovats des de fa 
molts anys i que caldria adaptar-los a la normativa i moment actual, i a 
tots els organismes hi ha d’haver representants de l’ajuntament 

 El Sr. F. Mir.- manifesta que la declaració del Sr. Cabezuelo es 
contradiu, ja que no han anat als actes de fira i se’ls ha convidat a tots 
els actes, i ara vol intervenir. 

 El Sr. J. Satorra.- respon que si es vol anar per aquí es pot discutir 
llargament, ja que nomes se’ls ha convidat en 2 actes. 

 
ACORD.- 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Núria Palau 
Minguella, M. del Pilar Chimenos Küstner, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir 
Salvany, Jordi Ribalta Roig,  Francesc Macià i Fusté,  Gerard Cabezuelo 
Hospital i Imma Purroy Aritzeta. 

Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran 
Belart, i Gemma Farré i Griñó  

 
6.-Aprovació provisional de la modificació de la taxa per la tramitació de 
llicències urbanístiques 
Per acord de ple del dia 23 de desembre de 2013 es va aprovar la modificació 
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014 i següent entre les quals es va 
modificar l’article 7 de la tarifa de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la 
taxa per expedició de documents administratius. 
 
Un dels epígrafs que es va modificar fou la taxa per expedició de llicència 
urbanístiques, que va quedar aprovada i publicada de la següent manera: 
 
Epígraf 17. Per expedició de llicència d’obres.  
Amb un mínim de 20 € i un màxim de 9.000 € .......................... 0,60%sobre la 
base imponible de l’ICIO 
 
Atès que en el mateix acord de ple també es va modificar el coeficient a aplicar 
a l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions instal.lacions i obres 



13 

 

(ICIO), i es pretenia que l’increment sofert a l’ICIO, es reduís de la taxa per no 
incrementar en global els tributs que recauen sobre la concessió de llicències 
d’obres o comunicació, però no es va materialitzar de manera correcta aquesta 
reducció en la taxa per llicència urbanística 
 
ES PROPOSA: 
 
 Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 13 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, el seu epígraf 
17 el qual passarà ha dir: 
 
Epígraf 17. Per expedició de llicència d’obres..................................... 0,25% 
sobre la base imponible de l’ICIO. Amb un mínim de 20 € i un màxim de 9.000 
€. 
 

 El Sr. Alcalde.- demana que ho  expliqui la secretària 

 La Secretària.- explica que en l’aprovació de ple de modificació de les 
ordenances fiscals es va acordar incrementar l’ICIO i reduir la taxa per 
expedició de llicència urbanística, però no es va modificar l’apartat de la 
taxa que ha quedat igual que estava, i ara el que es proposa es 
materialitzar aquest canvi tal i com es va acordar. 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria 
absoluta del nombre de membres legals. 
 
7.-Mocions .- 
 
Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat 
d'entitats financeres i altres grans empreses 
Es retira aquest moció de l’ordre del dia, a petició del grup que l’ha presentada 
 
 

Moció per a demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya una 
auditoria del canal Segarra-Garrigues així com la publicació de l’informe 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) sobre la 
viabilitat econòmica del canal Segarra-Garrigues. 
Es retira aquest moció de l’ordre del dia, a petició del grup que l’ha presentada 
 
Moció de suport a acció cultural del País Valencià i a l’arribada de les 
emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià 

 
 

Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià 
gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la 
Generalitat Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han 
aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el 
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senyal que permetia les emissions de Catalunya Ràdio fins ara en aquest 
territori.  
 
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a 
tancar les emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un 
milió d’euros, pel fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense 
autorització i utilitzat freqüències radioelèctriques sense autorització. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions 
entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia 
tenim accés a més mitjans en llengües i continguts ben diversos, la resposta 
d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir 
l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat 
informativa i de llibertat d’expressió.  
 
 

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana 
proposa l’aprovació dels següents acords: 
 

PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del 
Govern valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
SEGON. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya 
Ràdio i TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la 
llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 

 
TERCER. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de 
Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 

 
 

DEBAT.- 

 El Sr. J. Satorra.-.explica el contingut de la moció ja que de fet es va 
contra la llengua catalana i dona lectura al que es demana. 

 La SRA.I.Purroy- es manifesta a favor ja que creuen que la llengua es la 
identitat del nostre país 

 El Sr. G. Cabezuelo.-  també respon a favor i afegeix que al país 
valencià actualment hi ha 300 emissores il.legals i tanquen aquesta per 
ser segons ells il.legal. 

 El Sr. F. Mir.- respon que hi estan a favor i afegeix que la tanquen per 
ser catalana no il.legal. 

 El Sr. F. Macià.- respon que hi està a favor, ja es veu la intencionalitat 
del govern valencià i la pregunta que ell fa és qui va votar a aquesta gent 
que governa, els mateixos valencians, per tant el problema es seu. Des 
d’aquí vagi el reconeixement i solidaritat però demana que espavilin una 
mica els valencians. 

 
ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria 
absoluta del nombre de membres legals. 
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Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció 
voluntària del seu embaràs 
 
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts 
àmbits socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen 
en qüestió amb la seva pràctica.  
 
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la 
Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a 
setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir sobre 
el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada 
l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció 
de defectes del fetus i violació)  
 
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va 
presentar el desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest 
document suposa una retallada i una agressió envers els drets de les dones a 
decidir sobre el propi cos. El ministre, juntament amb els sector més 
ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix 
interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, 
pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió. 
 
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem 
d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser 
mares en aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè 
el cos és seu. 
 
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia, 
per restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins 
en condicions precàries que posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà 
les desigualtats socials ja que els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, 
només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin assumir-ne la 
despesa econòmica. 
 
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals 
ideològics impulsats pels sectors ultraconservadors. 
 
Atès tot l' exposat anteriorment, es proposa al ple de l'Ajuntament de les 
Borges Blanques, el següent acord : 
 
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei 
d'avortament  ja que suposa una regressió en els drets de les dones. 
 
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui 
continua tipificada dins el Codi Penal. 
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Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com 
a mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties 
de transmissió sexual. 
  
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i 
atenció integral  a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs. 
 

Cinquè.-  Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el 
procés, amb la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i 
reproductiva pròpia de Catalunya.  
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia. 
 
DEBAT.-  
 

 El Sr. J. Satorra.- explica que aquesta moció porta debat intens fins i tot 
dins del mateix partit popular i dona lectura al que se sol.licita. 

 La Sra. I.Purroy.- manifesta que està a favor 

 El Sr. G. Cabezuelo.- exposa que s’agraeix la moció i hi està a favor 

 El Sr. F. Mir.- manifesta que és un tema on tothom té la seva postura i es 
donarà llibertat de vot. 

 El Sr. J. Ribalta.- el seu parer com a grup d’Unió manifesta que hi ha punts 
a l’actual llei com la facilitat per  avortar sense consentiment dels pares les 
noies de 16 anys, creuen que hi ha coses a millorar i com encara no està 
aprovada ells s’abstindran 
 

ACORD.- 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Núria Palau 
Minguella, Maria Fuste Marsal, Francesc Mir Salvany,   Francesc Macià i Fusté,  
Jordi Satorra Marín,  Josep Ll. Balsells Balsells,  Enric Farran Belart, i Gemma 
Farré i Griñó Gerard Cabezuelo Hospital i Imma Purroy Aritzeta.  

Vots en contra.- cap 
Abstenció.- Srs./res M. del Pilar Chimenos Küstner  i Jordi Ribalta Roig 

 
Moció presentada per CiU, de suport a la proposició de llei per delegar a 
la Generalitat la competència de celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya. 
El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va 
constatar la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament 
i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta 
resolució va ser reafirmada de manera clara i inequívoca posteriorment a les 
eleccions al Parlament del 25 de novembre. 
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En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el 
procés per fer efectiu l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir 
el seu futur polític col·lectiu.  
 
En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, 
en la darrera sessió del 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat 
per una àmplia majoria de 87 vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de 
llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per 
autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya 
amb el següent article únic: 
 
1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, 
convocar i celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes es 
pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que 
s’acordin amb el govern de l’Estat i de les condicions que s’exposen en els 
apar- tats següents. 
2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, 
sense que coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut 
simbolicopolític. 
3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat. 
4. El procediment per realitzar el referèndum i les se- ves garanties, seran les 
que determina la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals, 
i, si s’escau, en el decret del Govern de la Generalitat que convoqui el 
referèndum. 
 
Per tot això, el grup municipal  de convergència i Unió proposa al Ple municipal 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de 
Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de 
Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya; aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 
de gener de 2014. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de 
tots els grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 

Debat.- 

 El Sr. Alcalde exposa que això es va aprovar fa poc al parlament i s’està en 

fase de tramitació al congrés dels Diputats, per a demanar que es delegui la 

competència a la Generalitat per a poder celebrar la consulta o referendum 

previst pel 9 de novembre. Dona lectura als acords. 

 El Sr. G. Cabezuelo.- s’abstindrà de comentar com va anar la votació sobre 

aquest punt al parlament i només volia fer esment que el Sr. Arrufat va dir 
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que la CUP s’abstenia esperant a l’estació mirant el rellotge, i ell no es 

pensa està esperant mirant el rellotge i per això vota a favor de la moció. 

ACORD.- 
S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria 
absoluta del nombre de membres legals. 
 
8.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia. 
Es dona compte dels decrets dictats durant el període: 
 

D. núm. 58/13 Tarja estacionament persona amb disminució 

D. núm. 59/13 Nomenament amb caràcter d’urgència auxiliar informàtic al 
centre TIC de la Borrassa 

D. núm. 60/13 Baixa padró d’habitants 

D. núm. 61/13 Tarja estacionament persona amb disminució 

D. núm. 62/13 Modificació de pressupost exp. 5/2013 per generació de 
crèdit 

D. núm. 63/13 Modificació del pressupost per transferència de crèdit entre 
partides. Exp. 6/2013 

D. núm. 1/14 Resolució del recurs de reposició contra l’acord d’imposició 
de 1ª multa coercitiva, de reiteració de l’ordre d’execució i 
d’advertiment d’imposició de nova multa coercitiva 

D. núm. 2/14 Declaració de l’estat ruïnós de l’immoble conegut com el 
Mercat Central. c/ Indústria, 21 

D. núm. 3/14 Incoació expedient de baixa d’ofici en el padró municipal 
d’habitants per inclusió indeguda 

D. núm. 4/14 In Incoació expedient de baixa d’ofici en el padró municipal 
d’habitants per inclusió indeguda 

D. núm. 5/14 Resolució d’imposició de l’ordre d’execució a la Pl. 
Constitució, 11 

 
9.-Informes de l’equip de govern. 

 El Sr. Alcalde atorga la paraula als regidors i regidores de l’equip de govern 
 

 La Sra. P. Chimenos.- informa que el dia 3 febrer   començarà la 4rta. 
Jornada de cursos bàsics i perfeccionament d’informàtica, i el dia 19 de 
febrer és farà una xerrada a càrrec de Francesc Torralba dins el cicle de la 
dona, on es tracta les emocions. Es farà també un curs de voluntariat per a 
facilitar que la gent voluntària pugui tenir la titulació. 

 

 El Sr. F. Macià.- convida a una exposició per al proper mes sobre espais 
oberts de Neus Colet. També manifesta que el Sr. Pere Sandoval fa 
donació de tres dibuixos a les Borges Blanques, i que  a l’espai Macià s’ha 
incorporat dos noves pedres del terme municipal una amb l’escut de les 
Borges i l’altra hi ha un escut amb un lleó rampant i que segons l’historiador 
Sr. M. Lladonosa podria tenir origen al 1400 que era quan part del terme de 
les Borges formava part del senyor de Sanauja. 

 
10.-Precs i preguntes 
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 El Sr. Alcalde, atorga la paraula als regidors i regidores 

 El Sr. J. Satorra.- pregunta al Sr. F. Macià per les pintades lletges que hi ha 
a la façana de l’espai Macia contra Catalunya  i s’hi s’actuarà en breu. 

 El Sr. F.  Macià,.- respon que ell ho va veure l’endemà de fer-les , però va 
pensar que potser si es deixava uns dies estaria bé que servís com a 
reflexió de la gent, ja que la gent  que ho critica moltíssim, però està d’acord 
en que s’ha de treure. 
 

 El Sr. J. Satorra.- pregunta a l’alcalde, que li consta que ha fet declaracions  
sobre la N240 i voldria saber si està a favor dels desdoblament, reconversió 
autopista o què.. 

 El Sr. Alcalde.- respon que és un tema que no pertany tant a nivell de 
reivindicació a l’ajuntament de les Borges i que es fa gestions i passos amb 
la plataforma creada per a reivindicar sol.lucions per al territori . Es busca 
poder frenar tot el tema de la sinistralitat, es lluita per tal que es freni els 
accidents i sembla que de  moment la sol.lució mes ràpida serà rescatar el 
peatge de la AP2. Es treballa a fons amb la  conselleria del Política 
Territorial qui pressiona a Fomento de Madrid i està en contacte amb la 
concessionària.  Es vol fer una reivindicació forta per tal de consensuar 
acords i pressionar a Madrid més fortament per la necessitat del nostre 
territori, ja que hi ha un greuge en ser l’única carretera nacional no 
desdoblada. 
 

 El Sr. J. Satorra.- pregunta sobre els fets de la banqueta, tala d’arbres , ja 
que consdiera que és un patrimoni que és de tots, i pregunta què ha passat 
i quines accions es pensa fer ja que creuen que caldria reposar els arbres i 
mantenir el patrimoni natural. Hi ha un entorn que caldria vetllar. 

 El Sr. Alcalde.- respon que respecte  a la tala d’arbres es van fer les 
consultes a nivell legal i les actuacions supramunicipals no són objecte 
d’autorització. Ambientalment no sap com va però a nivell urbanístic no 
passa per tenir autorització municipal, considera que pot ser un atemptat al 
medi ambient, i potser no és l’ajuntament el que ha de posicionar-se. 

 El Sr. J. Satorra  respon que demanaran algun informe concret. 
 

 El Sr. J. Satorra.- es queixa pel fet que el dia 5 de gener no es va celebrar 
ni commemorar el 75 aniversari d’ocupació de les Borges per part de 
l’exèrcit feixista, i entenen que es podia fer algun acte o proposta en aquest 
sentit, es un plany i una ocasió perduda. 

 El Sr. F. Macià.- respon que no es va considerar en aquell moment 

 El Sr. F. Mir.- afegexi que a Lleida només es va fer a la Granadella. 
 

 El Sr. G. Cabezuelo.- recorda que quan vivia a Juneda hi va haver una tala 
espectacular i recorda que no es pot fer res legalment, però l’ajuntament va 
arribar a un acord per tal que no es fes cap tala d’arbres sense que 
l’ajuntament ho sabés, i això va tenir un efecte dissuasori i potser es podria 
mirar de fer el mateix. 

 El Sr. Alcalde.- respon que es va assabentar de la tala quan ja estava fet i 
es mirarà de parlar amb Juneda per a  seguir el mateix sistema. 
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 El Sr. G. Cabezuelo.- exposa que el dia 27 es va commemorar les víctimes 
de l’holocaust nazi. Alhora afegeix que és  el darrer ple en que serà present 
com a membre de la cup, abandona la CUP per discrepàncies amb Lleida i 
Barcelona. 

 

 
I sense cap altre afer a tractar, l’alcalde agraeix l’assistència del públic a la sessió, 
i aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.  
 
Vist-i-plau 
L’alcalde                                                                                                                                                                              

La secretària 
 

 

Enric Mir i Pifarré                                                                   Cèlia Argilés Andrés 

 


