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

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2014
Caràcter: extraordinària
Data: 12 de juny de 2014
Horari: d’1/4 de 10 del vespre a ¾ de 10 del vespre (21.15 a les 21.45)
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).

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. Enric Farran Belart

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

10. Gerard Cabezuelo Hospital

Regidor no adscrit

11. Francesc Macià i Fusté

Independents per Borges (IBB-FIC)

No hi assisteixen:
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12. Gemma Farré Griñó

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

13. Imma Purroy i Aritzeta

Regidora no adscrita

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- Donar compte al ple sobre l’abandonament per part de la regidora Sra.
Imma Purroy Aritzeta de la formació política a la qual va presentar-se a
les eleccions municipals.
2.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 3/2014
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Donar compte al ple sobre l’abandonament per part de la regidora Sra.
Imma Purroy Aritzeta de la formació política a la qual va presentar-se a les
eleccions municipals.
En data 3 de juny de 2014, es va presentar la instància signada per la Sra.
Immaculada Purroy Aritzeta, en la qual posa de manifest que per motius
personals abandona la formació política amb la qual es va presentar a les
darreres eleccions municipals Partit dels socialistes de Catalunya-progrés
Municipal (PSC-PM).
La modificació a la llei de bases de règim local 7/85 feta per la llei 57/2013 ,
introdueix la figura del regidor no adscrit a l’art. 73.3 que diu “3. A efectos de
su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales
se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y
las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no
se integren en el grupo político que constituya la formación electoral
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por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia,
que tendrán la consideración de miembros no adscritos.”
Per tant els grups polítics es constitueixen només d’acord amb la formació
política amb la que van concórrer a les eleccions, i no sota altres grups polítics,
i desapareix per tant la possibilitat de constitució de l’anomenat grup mixt.
Això però no suposa per a la regidora la pèrdua de cap dret com a regidora.
Per tant s’informa al ple que la Sra. Immaculada Purroy Aritzeta, deixa de
pertànyer al grup del PSC-PM i passa a tenir la consideració de regidora no
adscrita.
DEBAT.El Sr. Alcalde dona lectura al contingut del punt davant l’absència de la
regidora.
EL Sr. Satorra manifesta que expressen el seu suport a la regidora.
El Sr. Alcalde.- respon que el seu grup també recolzen i donen suport a la
decisió de la regidora
2.-Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 3/2014
Expedient número .3/2014 MP, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2014 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2.L’alcalde , en data 5 de juny de 2014, ha proposat les partides i els imports
que s’han de modificar.
3. la secretària i interventora han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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), i als articles 34 a 38 del RD
500/1990.
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
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d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec nous ingressos i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el
sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, la Comissió d’Hisenda DICTAMINA:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número
3/2014 MP , per import de 90.500 €, que cal finançar mitjançant baixes dels
crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació ,
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida
342 62100
155
63100.02

Nom

Consignació

ARRANJAMENT ESPAI ZONA ESPORTIVA VORA
PISCINES

42.000,00

REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES DEL C. CAPUTXINS

48.500,00

TOTAL

90.500,00

Total altes crèdits :

90.500

Finançament que es proposa:
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1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses
Partida

Nom

155
21000
920
12100

Manteniment infraestructura
vies públiques
Retribucions complementàries
funcionari
Retribucions bàsiques
personal funcionari A1
administració general

920
12000
342
62300

Consignació Proposta
inicial
de baixa

intal.lació aire al pavelló

Consignació
definitiva

70000 35.178,52

34.821,48

55025 8.000,00

47.025,00

30000 12.000,00

18.000,00

75000 10.000,00

65.000,00

TOTAL

65.178,52

Nous ingressos:
Departament governació PUOSC 2012 obra c.
7508000 Caputxins

Total finançament :

25.321,48

90.500

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
DEBAT.El Sr. Alcalde explica que cal dur a terme dues obres properament i que cal
incorporar al pressupost en no disposar de la consignació suficient, una és la
d’urbanització del c. Caputxins que per la proximitat a l’escola caldria executarla durant l’estiu per tal de no interrompre tant en la mobilitat i l’altra és la millora
i adecentament de l’espai que hi ha entre el centre de tecnificació del tennis
taula i les piscines.
El Sr. F. Mir.- explica que en relació a les obres del c. Caputxins, és un carrer
antic de les Borges i fa temps que els veïns es queixen per les inundacions
que generen les pluges als habitatges. Es va passar una càmera i es va
detectar que la xarxa de clavegueram és inexistent en un tram i en un altre tram
és de 20 i ovoide, alhora que està molt malmesa i per això cal arranjar-ho.
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També hi ha una part d’immobles que no desaigüen al carrer Caputxins sinó a
una clavegueram que hi ha entre els habitatge del c. Lleida i caputxins i que ara
aprofitaran per a fer la connexió correcta. Com al PUOSC 2012 encara hi havia
una subvenció per a fer obres, s’ha demanat un canvi per a destinar-ho a
aquesta obra i l’han concedit. Afegeix que s’ha demanat pressupostos als
paletes del poble i que ara cal veure qui s’ho adjudica.
El Sr. J.L. Balcells.- pregunta si es trauran els adoquins i respecte al fet que
calgui fer noves connexions a determinats habitatges suposarà que la gent
hauran d’adequar la seva instal.lació.
El Sr. F. Mir.- respon que es treu els adoquins i es farà amb formigó, es va fer
una reunió amb els veïns els quals hi estan d’acord i també es van
comprometre a fer les noves connexions per a desembocar correctament al c.
Caputxins. Respecte a l’altra actuació que es vol fer a la vora de les piscines,
es vol crear un espai per a zona d’esbarjo i lúdica que funcionarà tant a l’estiu
amb accés des de dins de les piscines com a l’hivern amb accés des del carrer.
S’ha demanat subvenció a la Diputació qui s’ha compromès a concedir-la, és
un espai d’uns 1.300 m2 on s’hi ubicarà jocs infantils i altres.
EL Sr. Satorra manifesta que estan d’acord amb les dues actuacions que es
vol dur a terme i entenen que hi ha necessitat, i afegeix que potser caldria
preveure una zona per a una pista d’skate.
El Sr. F.Mir.- respon que ja s’ha previst però que per enguany no es posarà ja
que té un cost important
El Sr. Alcalde.- agraeix el punt de vista del grup d’esquerra.
El Sr. G. Cabezuelo.- manifesta que troba correctes les obres que es proposa
però el fet que es treguin els adoquins i es posi formigó no li agrada massa
personalment, malgrat els veïns hi estiguin d’acord
El Sr. F. Mir. Respon que és més car i a la llarga causen problemes.
El Sr. Alcalde.- respon que si no hi hagués dificultats pressupostàries ni la
urgència potser s’hauria plantejat col.locar adoquins. També afegeix que la
subvenció demanada a la Diputació de Lleida no es contempla en aquesta
modificació ja que encara no està concedida.
El Sr. E. Farran.- exposa que potser es podria mirar alhora de col.locar
material esportiu aparells que sobre una mateixa estructura hi ha dues activitats
i són més econòmics.
El SR. F.Mir.- diu que ja s’ha mirat però si es juga a una cosa no es pot jugar a
l’altra.
El Sr. F.Macià.- manifesta que és partidari també de col.locar adoquins al c.
Caputxins però que si els veïns estan d’acord amb el formigó no vol anar-hi en
contra.
El Sr. J. L. Balsells .- respon que potser es podria mirar de fer algun disseny
com al c. Indústria per tal que quedi constància històrica a la ciutat.
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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

DILIGÈNCIA
Per acreditar que aquesta acta, aprovada pel Ple en sessió de data 31 de juliol
de 2014, s’estén en quatre folis del núm. 169867 E al 169870 E i en paper
segellat per la Generalitat.

La secretària
Les Borges Blanques, 20 d’agost de 2014
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