ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES
BORGES BLANQUES
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2014
Caràcter: extraordinària
Data: 19 de setembre de 2014
Horari: de les 8 del vespre a ¼ de 9 i 5 minuts del vespre (20.00 a les 20.20 h )
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
1. Enric Mir Pifarré
2. M. del Pilar Chimenos Küstner
3. Francesc Mir Salvany

Convergència i Unió (CiU)
Convergència i Unió (CiU)

4. Maria Fusté Marsal

Convergència i Unió (CiU)

5. Jordi Ribalta Roig.
6. Núria Palau Minguella
7. Jordi Satorra Marín

Convergència i Unió (CiU)
Convergència i Unió (CiU).
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM).
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM)
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM).
Regidora no adscrita
Independents per Borges (IBB-FIC)

8. Gemma Farré Griñó
9. Enric Farran Belart
10. Imma Purroy i Aritzeta
11. Francesc Macià i Fusté

Convergència i Unió (CiU) .

S’ha excusat:
12. Josep Lluís Balsells Balsells

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

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.- Ratificació de l’acord d’aprovació provisional del pla especial
urbanístic per a ampliar el dipòsit de residus sòlids urbans
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Identificació de l'expedient.Expedient relatiu a l’aprovació del pla especial urbanístic d’ampliació del dipòsit
controlat de residus sòlids urbans, al polígon 16, parcel·les 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25 i 59 del terme municipal de les Borges Blanques promogut pel Consell
Comarcal de les Garrigues.
Fonaments de dret.Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, articles 8, 47, 67, 80, 81 i 85
DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, articles 23, 47, 92, 109, 87 i 97
Òrgans competents.L’article 22.2. de la LBRL 7/1985 diu “Corresponden, en todo caso, al Pleno
municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de
Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación
previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por
objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”
Procediment a seguir en l’aprovació provisional del Pla especial.L’art. 85 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) pel qual s’aprova la refosa de la
Llei d’Urbanisme diu:
1.-l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i
dels plans derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen a
l’ajuntament corresponent.
Igualment l’article 85 del Text refós de la Llei d'Urbanisme estableix: “Els plans
d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se
n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un
termini d'un mes.
“Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més
llarg.”
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“Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.”
D’acord amb l’art 79 i 80 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) l’aprovació definitiva és
competència de la Comissió d’urbanisme.
Antecedents.La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 17 de
desembre de 2013, va aprovar inicialment el pla especial urbanístic d’ampliació
del dipòsit controlat de residus sòlids urbans, al polígon 16, parcel·les 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25 i 59 del terme municipal de les Borges Blanques promogut
pel Consell Comarcal de les Garrigues i redactat per les arquitectes del Consell
Comarcal de les Garrigues Cristina Teixidó Lambea i M. Carme, Masbernat
Lamarca, el qual incorpora l’abast de llurs determinacions i la determinació de
l’àmbit de suspensió de llicències, què coincideix amb l’àmbit total del sector.
Sotmès l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant
els corresponents edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
núm. 236 de data 23 de desembre de 2013, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el diari la Mañana de data 19 de desembre de 2013 i via
telemàtica a la pàgina web d’aquest Ajuntament, a l’efecte d’examen i
presentació d’al·legacions per part dels interessats, durant el termini esmentat
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
S’ha presentat una al.legació fora de termini per part de Red Elèctrica d’España
que únicament recorda que hi passa una línia d’alta tensió i que cal tenir en
compte la normativa.
Igualment es va concedir audiència als interessats mitjançant citació personal
concedint-los el termini d’un mes per presentar al·legacions, sense que se
n’hagi presentat cap.
En data 22 de maig de 2014 l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha emès
informe favorable a l’aprovació provisional del document amb les següents
consideracions:
1- “Quant als continguts dels informes favorables amb recomanacions, ens
remetem al criteri de l’Òrgan Promotor, Consell Comarcal, per adoptar
les que considerin escaients.
2- Quant a l’informe prescriptiu del Departament de Cultura, analitzada la
resposta a les al·legacions formulades pel Consell Comarcal, continguda
en l’escrit de 25 d’abril, correspon incorporar a l ‘article 8 “condicions
generals i d’integració paisatgística” de les ordenances del Pla especial
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un apartat que estableixi: “Les obres de moviment de terres seran
executades sota control i seguiment arqueològic amb els criteris
que estableixi el Departament de Cultura”.
3- Quant a l’escrit de Red Eléctrica Española, vistos els continguts de
l’annex 11 del projecte executiu annex al Pla, “clausura de l’abocador”,
en especial el plànol 7, resulta que les determinacions del Real Decret
223/2008 queden suficientment acreditades pel que respecta al
planejament, sens prejudici de les altres autoritzacions que legalment
siguin exigibles. Per tant no correspon adoptar cauteles addicionals en
relació al pla especial en tràmit.
Atès que l’objectiu del Pla Especial coincideix amb el que determina l’article
47.4.d LUC, i que per tant el document de referència és de caràcter de Pla
Especial Urbanístic segons es determina a l’article 67.1.h LUC; s’informa
favorablement l’aprovació provisional del referit PLA amb la incorporació
d’ofici de la regulació detallada al punt “2” anterior. “
El ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 29 de maig de 2014 va aprovar per
majoria absoluta provisionalment el pla especial urbanístic per a ampliar el
dipòsit de residus sòlids urbans
Aquest projecte ha estat sotmès al tràmit ambiental corresponent d’acord amb
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, que el situa com dins de l’annex I i sotmès a autorització ambiental.
En aquest cas com es tracta d’un establiment existent que ja disposa
d’autorització ambiental, restarà sotmès a AUTORITZACIÓ AMBIENTAL AMB
DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (DIA), per tractar-se d’un canvi
substancial.
La declaració d’impacte ambiental (DIA) que tramita la Direcció General de
Qualitat Ambiental, convalida el tràmit d’avaluació ambiental i permet procedir
a l’aprovació provisional del pla especial si bé però aquesta declaració ha de
ser anterior a l’acord de l’órgan competent.
La declaració d’impacte ambiental ha estat aprovada per la ponència ambiental
de la Direcció General de Qualitat Ambiental el dia 16 de setembre de 2014
Per tot això es proposa al ple :


Ratificar l’acord de ple d’aprovació provisional del pla especial a ampliar
el dipòsit de residus sòlids urbans incorporant la declaració d’impacte
ambiental aprovada per la ponència ambiental de la Direcció General de
Qualitat Ambiental el dia 16 de setembre de 2014



Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per
a la seva aprovació definitiva.
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DEBAT. El Sr. Alcalde, explica que cal avançat l’aprovació d’aquest punt per
poder tramitar a la propera Comissió d’urbanisme del mes d'octubre la
seva aprovació definitiva,
ja que es reclama que s'incorpori la
Declaració d’impacte ambiental aprovada per l’oficina ambiental de la
Generalitat de Catalunya aquesta setmana. S'afegeix la ponència
ambiental aprovada el dia 16 de setembre la qual s'incorpora al pla
especial que ja es va tramitar inicialment i es va fer el seu tràmit
expositiu. Afegeix que els informes dels diferents organismes són
favorables i les conclusions de l'informe parlen d'ubicació idònia de
l'abocador i que comporta clausurar l'actual.
 El Sr. F. Mir.- exposa que el vas actual ja està pràcticament esgotat i no
pot ampliar-se més cosa que ja es va fer l'any 2009, ara es farà una
primera fase que es un 40 % del total del projecte ja que tot i això té una
vida per 10 anys, i amb la segona fase s'allarga a 33 anys.
 El Sr. J. Satorra.- exposa que en aquest ple caldria fer una referència a
l'aprovació de la llei de consultes avui al Parlament de Catalunya, ja que
és un dia de joia al país. En relació al pla especial objecte d’aquest ple
manifesta que ja han parlat del tema en altres reunions i que ara es parla
del tema ambiental i creu que la ciutadania mes enllà de les actuacions i
legalitats que s'han complert calia tenir-la present. A la pag. 5 es parla
de les quantitats anuals de residus 4.892 tones i si es multiplica pels 33
anys de vida útil surt una xifra que no quadra amb els metres cúbics de
les ampliacions, ja que és gairebé el doble, és difícil calcular-ho però
sorprèn que sigui el doble l'excés, igual passa amb la bassa de lixiviats
ja que es produeix 204 m3 any per 33 son una mica més de 6000 i la
bassa que es proposa té una capacitat de 19.000 m3, i per tant no
entenen aquestes previsions. En relació a la vida útil de l'ampliació de 30
anys respon que és cert però no consta que a la memòria es parli del
que és la postclausura, i que l'abocador és com a mínim per a 60 anys i
així surt a l'informe. a la pag,22 de l’informe ambiental diu on és
l'emplaçament i és a uns 800 m. dels habitatges més propers i és un
tema que considera que ja en el seu dia en van reflexionar i ho posen a
la consideració per reforçar el seu vot en contra per arguments que ja
van dir al seu dia.
 La Sra. I. Purroy.- respon que seguirà el criteri d'altres plens.
 El Sr. F. Mir.- respon al Sr. Satorra que les seves preguntes són molt
tècniques i que ell suposa que han calculat per un increment hipotètic
de població de les Borges i no té cap altra explicació ara, però que ho
preguntarà per tenir més dades i certeses.
 El Sr. Alcalde.- explica que hi ha un estudi a nivell de projecte i estudi
d'impacte ambiental i allí hi ha moltes dades de les que demana el Sr.
Satorra i els projectes tècnics li clarificarà moltes preguntes ja que estan
redactats i tramitat, i no hi ha hagut cap al.legació al respecte. Li
estranya que ara el Sr. Satorra faci retrets a nivell tècnic quan això ja es
119

recull als informes tècnics. També afegeix que en la ubicació s'ha fet
estudi dels tècnics el consell sobre la idoneïtat de l’emplaçament i
aquesta és la millor que s'ha trobat, per tant hi ha elements contrastats
per tal de saber el motiu de la ubicació i el tema de 800 m cal dir que
toca amb l’abocador actual i forma part d'un conjunt idoni.
 El Sr. J. Satorra.- respon que avui sotmetem a aprovació l’informe
ambiental i ell s’ha basat en xifres de l'informe i no entén el que ha
respots l’alcalde però sí el que ha respost el regidor sr. F. Mir, i que es
queda amb la resposta del regidor.
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 i F. Macià Fusté
Abstenció.- cap
Vots en contra.- Srs. Jordi Satorra Marín, Enric Farran Belart, G. Farré Griñó i
Imma Purroy Aritzeta
Abstenció.- cap
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió de la qual com a
secretària estenc la present acta.
L’alcalde

La secretària

Enric Mir i Pifarré

Cèlia Argilés Andrés

DILIGÈNCIA per fer constar que:
1. Aquesta acta ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de les Borges
Blanques en sessió de data 25 de setembre de 2014
2. S’estén en tres folis, del núm. 169876 E al 169878 E i en paper segellat
per la Generalitat.
Les Borges Blanques, 14 de gener de 2015

La secretària
Carme Vallés i Fort
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