ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES
BORGES BLANQUES
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2014
Caràcter: ordinària
Data: 29 de maig de 2014
Horari: de 2/4 de 10 del vespre a ¾ d’11 del vespre (21.30 h a 22.45)
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. Núria Palau Minguella

Convergència i Unió (CiU).

6. Jordi Ribalta Roig.
7. Jordi Satorra Marín

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).
Independents per Borges (IBB-FIC)
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM)

8. Josep Ll. Balsells Balsells
9. Enric Farran Belart
10. Francesc Macià i Fusté
11. Gemma Farré Griñó

S’ha excusat:
12. Gerard Cabezuelo Hospital

No hi assisteix
13. Imma Purroy i Aritzeta

Convergència i Unió (CiU) .

Regidor no adscrit

Partit dels socialistes
Municipal (PSC-PM) .

de

Catalunya-

Progrés

Secretària i Interventora:
Cèlia Argilés Andrés
HI assisteix també:
Lluís Gasch i Fort, arquitecte.
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
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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 (amb les modificacions d’ordre introduïdes al ple)
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.-.Aprovació definitiva del Mapa d’instal.lacions i equipaments esportius.
3.-Aprovació provisional del pla especial de la Serreta tennis club
4.-Aprovació provisional del pla especial urbanístic per a ampliar el
dipòsit de residus sòlids urbans
5.-Ratificació del decret d’alcaldia sobre aprovació del pla pressupostari a
mig termini pel període 2015-2017.
6.-Informe sobre la morositat corresponent al primer trimestre 2014
7.-Renovació de l’operació de tresoreria a curt termini amb l’entitat
Ibercaja Banco SAU
8.-Aprovació de les festes locals per a l’exercici 2015
9.-Aprovació inicial del Pla d’acció d’energia sostenible
10.- Acord per a acollir-se a la modificació de determinades condicions
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
11.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia.
12.-Informes de l’equip de govern.
13.-Precs i preguntes
El Sr. Alcalde excusa al regidor Sr. Gerard Cabezuelo que ha manifesta la
seva impossibilitat d’acudir a la sessió. Afegeix que caldrà incorporar un punt
per urgència per una proposta de reducció del tipus d’interès del pla de
proveïdors signat l’any 2012. Se sotmet la urgència a votació i s’aprova per
unanimitat de tots els presents, fet que representa la majoria absoluta del
nombre de membres legals.
El sr. Alcalde comenta que es farà un canvi d’ordre en els punts de l’ordre del
dia atès que es compta amb l’assistència del sr. Arquitecte, i es començarà
pels temes urbanístics.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.-Aprovació de les actes de les sessions anteriors
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen alguna cosa a objectar a
les actes dels dies 27 de març de 2014, i s’aprova amb els vots a favor de tots
els regidors presents excepte el Sr. Macià i sra. G. Farré que no hi van estar
presents.
L’acta del dia 29 d’abril de 2014 s’aprova per unanimitat dels assistents .
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2.-.Aprovació definitiva del Mapa d’instal.lacions i equipaments esportius.
Per part de l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort s’ha procedit a la redacció
de la refosa de la part dispositiva d’ordenació urbanística i de programació del
Mapa de les Instal·lacions Esportives de les Borges Blanques.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de març de 2014 va aprovar
inicialment aquest Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius, el qual ha
estat sotmès a informació pública durant el termini reglamentari de 30 dies
mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 73 de data 15 d’abril de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6606 de data 17 d’abril de 2014, en el tauler d’edictes i al
web de l’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.
Per tot això ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar definitivament el Mapa d’Instal·lacions i equipaments Esportius de
les Borges Blanques.
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler
d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
3. Trametre’l al Consell Català de l’Esport.
DEBAT.•
•

El Sr. Francesc Mir explica que cal continuar la tramitació del document
que ja es va aprovar inicialment i que a més cal adjuntar-lo al POUM.
El Sr. J. Satorra.- exposa que tal i com ja es va comentar en comissió
informativa es tracta de donar continuïtat a un tema que és necessari i que
enllaça amb altres tasques del departament d’urbanisme que es duen a
terme.

ACORD.S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria
absoluta del nombre de membres legals.

5.-Ratificació del decret d’alcaldia sobre aprovació del pla pressupostari a
mig termini pel període 2015-2017.
1. ANTECEDENTS
En data 25 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració
del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
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De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base
el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i el pressupost de 2014. Així mateix, a
l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva
realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat
amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, estableix
que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig
termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa
de les respectives Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat
a llarg termini de les finances públiques.
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF,
modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es
situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats
Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre
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amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció de deute.
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic, determina les regles especials per al destí del superàvit
pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que
tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute
viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i
període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir
sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en
termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a
tenir en compte en relació a la distribució d'aquest superàvit.
3. RESOLUCIÓ:
Per tant, acordo:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017,
d’acord amb el següent detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2015
3.014.850
80.000
841.653
1.568.350
227.868
5.732.721
0
268.652
268.652
0
0
0
6.001.373

PREVISIÓ
2016
3.044.999
80.000
858.486
1.568.350
232.425
5.784.260
0
262.532
262.532
0
0
0
6.046.792

PREVISIÓ
2017
3.075.448
80.000
875.656
1.568.350
237.074
5.836.528
0
268.955
268.955
0
0
0
6.105.483

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7

2015
1.828.000
2.456.262
181.000
554.268
5.019.530
429.843
29.000

2016
1.828.000
2.505.387
171.000
565.353
5.069.741
420.052
29.000

2017
1.828.000
2.555.495
161.000
576.660
5.121.155
430.327
29.000
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Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

458.843
0
523.000
523.000
6.001.373

449.052
0
528.000
528.000
6.046.792

459.327
0
525.000
525.000
6.105.483

3.2.- Trametre,
el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article
6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012.
Es proposa al ple la ratificació de l’esmentat decret.
DEBAT.•

El sr. Alcalde .- comenta en que consisteix aquest pla i que ja es va
explicar a la junta de govern la previsió, tot i que costa que sigui acurada
amb els temps que corren, però per imperatiu legal cal fer-ho .

•

El Sr. J. Satorra.- comenta que els ingressos es preveu que s’incrementin
un 2 % i avui en dia incrementar no és la millor sol.lució.
El sr. Alcalde.- respon que no es podia posar percentatge d’increment
d’ingressos per dos motius: per l’activitat econòmica que ha anat a menys i
a més per estar l’impost sobre béns immobles d’urbana congelat per
enguany, a partir d’aquí però cal esperar un certa evolució econòmica i
s’interpreta que es pot incrementar el 2% per aquest motiu sense que això
vulgui dir major pressió fiscal.
El Sr. J. Satorra.-.- respon que en tot cas la previsió és que no hi hagi
increments de l’ipc i el 2% segurament estarà molt per sobre de la previsió
de l’IPC
El sr. Alcalde.- respon que és el que s’ha previst tot i ser mínim.

•

•
•

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
Vots en contra.- cap
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric Farran
Belart i G. Farré Griñó.
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3.-Informe sobre la morositat corresponent al primer trimestre 2014
Tere Alvarez Sanvisen, Tresorera de l’ajuntament de les Borges Blanques, en
l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 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 i pels articles 5.1.a) i 2 del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i de
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
emeto el següent informe.
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:
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
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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.
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 1r. trimestre de 2014
Pel que fa al primer trimestre de l’any 2014, 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 març de 2014 i no estan
pagades a 30 de març de 2014.
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 març de 2014 respecte de les quals s’estan
incomplint els terminis de pagament que imposa la Llei 15/2010 són:
1. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES:
1r trimestre 2014
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Numero factures
Import

209
136.176,65

2. ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE LA FIRA DE LES GARRIGUES
1r trimestre 2014
Numero factures
2
Import
5.419

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.”
DEBAT.•
•

El Sr. Alcalde explica que el pendent de pagament aquest trimestre fora de
termini ha estat una mica superior atès que ña concertació de pòlissa feta
amb el banc Sabadell es va demorar una mica.
El Sr. J. Satorra.- manifesta que és una quantitat considerable la que
queda pendent de pagament, si es compara amb algunes notícies que es
publiquen sobre la situació econòmica municipal, i estaran amatents a
l’evolució de la mateixa vista l’explicació que n’ha fet l’alcalde

5.- Renovació de l’operació de tresoreria a curt termini amb l’entitat
Ibercaja Banco SAU
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 8 de maig de 2014 , s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
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 250.000 €.
3. s’ha presentat oferta per part d’IBERCAJA BANCO SAU amb les condicions
financeres següents:




Crèdit màxim autoritzat,.- 250.000 €
tipus d’interès.- Euribor 1 any més 3,25 amb revisió trimestral
comissió d’obertura .- : 0,60% %
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Comissió estudi.- 0 %
comissió de no disponibilitat.- 0,50% trimestral %
Interessos excedit: 19,00%

4. La interventora i secretària han emès els corresponents informes relatius a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que s’ha de concertar.
FONAMENTS DE DRET
1. L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o
préstec amb entitats financeres (apartats a i b de 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), llevat de les emissions de deute per termini
no superior a un any (apartat c de 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).
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. L’operació de tresoreria no es pot concertar per un termini superior a un any.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents no
supera el 30% dels ingressos liquidats per a operacions corrents en l’exercici
anterior, de conformitat 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.
5. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa
la nova operació, és del 25,41 % 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
aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament; L’import de
l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 4,71 % dels recursos
ordinaris del pressupost, NO 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 inferior al 10% per aprovar l’operació de crèdit no cal
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de
la corporació.
6. Que 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.
Es proposa informar favorablement l’aprovació dels acords següents:
1. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera IBERCAJA BANCO
SAU el qual s’adjunta com a part integrant d’aquest acord,
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2. Concertar l’operació de tresoreria amb l’entitat de crèdit esmentada
“IBERCAJA BANCO SAU “( Oficina de Les Borges Blanques) per un
import de 250.000 €, a formalitzar igualment mitjançant pòlissa de crèdit,
amb les condicions financeres següents:







Crèdit màxim autoritzat,.- 250.000 €
tipus d’interès.- Euribor 1 any més 3,25 amb revisió trimestral
comissió d’obertura .- : 0,60% %
Comissió estudi.- 0 %
comissió de no disponibilitat.- 0,50% trimestral %
Interessos excedit: 19,00%

4. 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.
5.-Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera IBERCAJA BANCO
SAU.,
DEBAT.• El Sr. Alcalde.- explica que cal renovar aquesta operació de tresoreria i
dona lectura a les condicions de la mateixa.
• El Sr. J. Satorra.-.manifesta que forma part de la dinàmica habitual de
l’ajuntament, i el bancS fan poc favor a la recuperació econòmica i a sobre
en fan benefici.
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
Vots en contra.- cap
Abstenció.- Srs. Jordi Satorra Marín, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric Farran
Belart i G. Farré Griñó.
6.- Aprovació de les festes locals per a l’exercici 2015
Al diari oficial de la generalitat de Catalunya número 6613 de 30 d’abril de
2014, s’ha publicat l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix
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el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015, i en el qual es manifesta
que els municipis podran escollir dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables,
Vist l’informe de la comissió informativa
Es proposa:
1. escollir com a festes locals per a l’any 2015, els dies 7 i 8 de
setembre de 2015
2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball
DEBAT.•

El Sr. Alcalde.- explica que cada any cal aprovar els dies de festa local

•

El Sr. Francesc Mir .- manifesta que com cada any cal fer els dos dies
locals i es posa el dilluns i dimarts de festa major.
El Sr. J. Satorra.-.- manifesta que es va fer alguna altra proposta per a
canviar dies, però ho deixen a criteri de l’equip de govern.

•

ACORD.S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria
absoluta del nombre de membres legals.
7.- Aprovació provisional del pla especial de la Serreta
Identificació de l'expedient.Expedient relatiu a l’aprovació del pla especial urbanístic d’ordenació de les
finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 per la regularització i ampliació
de “la Serreta Tennis Club” del terme municipal de les Borges Blanques
promogut pel l’entitat la Serreta Tennis Club, amb CIF núm. G-25033358.
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:
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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.”
“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 8 de gener
de 2014, va aprovar inicialment el pla especial urbanístic d’ordenació de les
finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29 per la regularització i ampliació
de “La Serreta Tennis Club” del terme municipal de les Borges Blanques
promogut per l’entitat “la Serreta Tennis Club”, i redactat per l’arquitecte Roc
Martí Ribes, 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. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 31 d’octubre de
2013 es va afegir d’ofici la següent esmena:
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“S’afegirà al punt 5 de la normativa el text següent: “que serà tramitada davant
l’Agència Catalana de l’Aigua com ampliació de l’autorització AA 2012001608”
”.
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. 10 de data 16 de gener de 2014, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
en el diari la Mañana de data 15 de gener de 2014 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.
Ha transcorregut, des de la data en què es va efectuar la sol·licitud, el termini
d’un mes establert a l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per tal d’emetre els informes
dels organismes afectats, havent-se rebut fins a la data, l’Informe de la
Comunitat General de Regants del Canals d’Urgell, l’Informe del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Informe del
Departament de Cultura, l’Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, l’informe
de la Demarcació de Carreteres de l’Estat del Ministerio de Fomento, l’informe
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i l’informe de la DG
d’Arquitectura i Paisatge.
El tècnic municipal en data 8 d’abril de 2014 ha emès informe favorable a
l’aprovació provisional del document amb les següents esmenes d’ofici:
- La proposada en l’informe previ a l’aprovació inicial:
S’afegirà al punt 5 de la normativa el text següent: “que serà tramitada
davant l’Agència Catalana de l’Aigua com ampliació de l’autorització AA
2012001608
-

La derivada de l’informe del Ministerio de Fomento:

S’afegirà un punt a la normativa que determini que totes les actuacions
previstes en la part dels terrenys que es troben dins de la zona d’afecció de
la carretera N-240 (actuacions en les zones “5” i “6”) requeriran l’informe
previ del Minstisterio de Fomento.

Per tot això es proposa,
1. Aprovar provisionalment l’esmentat pla especial
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per
a la seva aprovació definitiva.
DEBAT.-
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• El Sr. Alcalde.- atorga la paraula al Sr. F. Mir
• El Sr. Francesc Mir.- manifesta que el club de tennis va portar la
documentació per a la tramitació d’un pla especial per tal d’ampliar i
legalitzar les instal.lacions existents. Passa la paraula al tècnic per tal que
n’expliqui els detalls tècnics.
• El Sr. L.Guasch.- Arquitecte.- exposa que la finalitat del pla especial és
doble: regularitzar i sobretot créixer, ja que volen fer més pistes i millorar
aparcament, i també es preveu un petit local social nou. Ja es disposa dels
informes si bé el més tard ha arribat ha estat el de l’ACA que posa uns
condicionants però ja ha estat consensuat amb ells per tal que es rebi
l’informe en pocs dies i es pugui trametre a urbanisme
• El Sr. J. Satorra.- manifesta que ja se n’havia parlat fa uns anys, es un
procés de naturalització de situacions irregulars i sobretot per a evitar riscos
que es poden produir i en no tenir la situació correcta poden desencadenar
en problemes. A l’informe tècnic al paràgraf segon tenen un dubte en que es
parla de la legalització el 1983 amb la inscripció al registre d’entitats.
• El Sr. L.Guasch.- Arquitecte.- respon que es va inscriure i fins i tot
subvencionar en part unes obres, i hi consta aquest tema a l’informe per tal
que no es vegi que és una cosa totalment irregular, ja que altrament igual
pot portar problemes davant d’urbanisme.
• El Sr. J. Satorra.-.- demana que es repassi el document per tal que quedi
més clar, tal i com ara ho ha estat amb l’explicació del tècnic.
ACORD.S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria
absoluta del nombre de membres legals.

8.-Aprovació provisional del pla especial urbanístic per a ampliar el
dipòsit de residus sòlids urbans
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.85

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.”
“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
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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.
Ha transcorregut, des de la data en què es va efectuar la sol·licitud, el termini
d’un mes establert a l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per tal d’emetre els informes
dels organismes afectats, havent-se rebut fins a la data l’Informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
l’Informe del Departament de Cultura, l’Informe de l’Institut Geològic de
Catalunya, l’informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat del Ministerio de
Fomento, l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i
l’informe de la DG d’Arquitectura i Paisatge, l’informe de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya del Departament de Salut i l’informe de Red Eléctrica de
España.
Que en data d’avui, no s’han rebut els informes sol·licitats a l’Agència Catalana
de l’Aigua, a la Comunitat General de Regants del Canals d’Urgell i a la Junta
de Sanejament.
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. “
Per tot això es proposa al ple que
•
•

Aprovi provisionalment l’esmentat pla especial
Trameti l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a
la seva aprovació definitiva.

DEBAT.• El Sr. Alcalde.- atorga la paraula al Sr. F. Mir
•

•

•

El Sr. Francesc Mir explica que cal ampliar l’actual abocador ja que està
pràcticament a la coronació, i cal cercar urgentment un nou emplaçament, ja
fa anys que hagués hagut de dur-se a terme l’obra i per contra s’ha fet
obres puntuals per a acollir la brossa però ja no es pot fer res més. Des de
l’agència de Residus s’ha estudiat la possibilitat de portar els residus de tota
la comarca a Montoliu però això representa un cost addicional de 360.000
€/any. Ha estat un tema força debatut i complicat però finalment es podrà
ampliar amb una aportació de 800.000 € per l’abocador de l’agència i una
subvenció del PUOSC de l’any 2012. Es farà una primera fase del projecte
ja que ara es tot inassumible tot i que a l’any 2009 hi havia predestinats
4.000.000 € per a un nou abocador a les Garrigues. Per això ara cal aprovar
aquest pla.
El Sr. L.Guasch.- Arquitecte.- explica que el pla es la formalització d’un
projecte redactat prèviament, es va convocar a una reunió al Departament
Urbanisme per tal de parlar sobre el tema i el pla s’ha fet després que el
departament informés el projecte tècnic.
El Sr. J.L. Balsells.- exposa que el seu grup com ja ha manifestat en altres
plens, saben que cal ampliar-lo però estan totalment en contra que es
planifiqui en direcció cap a la ciutat, entenen que és millor l’altra zona més
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•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

allunyada de la ciutat. Es un dipòsit controlat que es vol fer de 283.000 m3,
quasi 5 vegades més grans que l’actual, i també passa el mateix amb les
edificacions, i creuen que tot això cap a al ciutat entenen que no és
procedent. Al seu moment ja es va plantejar i per això ells ja ho van
planificar cap a l’altre costat. Estarà a menys de 800 metres de la ciutat
El Sr. Francesc Mir.- respon que al 2009 ja hi havia necessitat d’abocador i
ell que era president del consell comarcal tenia la potestat de fer-lo, i enlloc
d’això es va posar un “parxe” i ell l’hagués pogut fer on hagués cregut adient
i ara no es parlaria d’aquest tema.
El Sr. J.L. Balsells.- respon que al 2009 hi havia problemes econòmics i
avui també n’hi ha. L’aixecament del mur el van aprovar tots els consellers i
res té a veure amb la proposta que es fa avui.
El Sr. Alcalde.- - manifesta que ara es tracta d’ampliar l’abocador, ja que o
bé es fa el vas nou a Borges o cal portar-lo cap a Montoliu amb el sobrecost
que suposa per als ciutadans, li estranya que en l’anterior mandat no
s’hagués dut a terme, ja s’hagués pogut si més no començar a tramitar . Es
busca una sol.lució al tema i ell encara no té tant clar que tot estigui
arreglat, i si cal anar a Montoliu el cost del servei serà molt més car. Creu
en relació a la distància, que els tècnics ho hauran estudiat degudament i
per això el lloc és adequat i el menys dolent dels possibles. A més afegeix
que es va aprovar a la junta govern i no s’ha fet cap al.legació al respecte, i
potser era el moment per fer-ho ja que ara és un tema que segueix el tràmit.
La realitat és que cal buscar amb urgència una sol.lució al problema.
El Sr. J.L. Balsells.- pregunta si s’imagina algun govern que si pot fer una
inversió no la farà. Els problemes econòmics venen de lluny, si no es va fer
l’anterior legislatura era perquè no es podia fer. L’emplaçament no el troben
correcte. En relació al tema del cost, manifesta que potser és més costós
un indret que altre, però no és un problema de l’ajuntament de les Borges
sinó de la comarca, cal vetllar per la ciutat i per això creuen que cal allunyarlo més de la ciutat.
El Sr. Alcalde.- manifesta que certament econòmicament és un problema
del consell i si no s’ha trobat en 3 anys sol.lució ho ha estat per un tema
econòmic, i encara té dubtes a hores d’ara.
El Sr. J.L. Balsells. Manifesta que el seu grup ha disposat ara del
document i sempre han dit el mateix aquí i al consell comarcal.
Sr. F. Macià.- exposa que no entén d’abocadors però si de metres, i li
pregunta al Sr. Balsells, la distància que hi ha entre abocadors, ja que si
estan a tocar la proximitat és la mateixa que hi ha en l’actualitat, no entén
aquesta problemàtica per proximitat al poble ja que estarà a la mateixa
distància que ara.
El Sr. J.L. Balsells.- respon que l’ampliació incrementa en molt la capacitat
i la diferència és molta.
Sr. F. Macià.- li pregunta al Sr. Balsells quin desplaçament es pot fer
respecte de l’actual?
El Sr. J.L. Balcells.- respon a l’altre costat de l’actual abocador, es pot fer
més a munt a més d’un quilòmetre.
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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, Josep Ll. Balsells Balsells, Enric
Farran Belart i G. Farré Griñó.
9.-Aprovació inicial del Pla d’acció d’energia sostenible
L’ajuntament de les Borges Blanques per acord de ple del dia 26 de setembre
de 2013, es va adherir al pacte dels alcaldes i alcaldesses el qual comporta
entre altres l’obligació de redactar un pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, on
cal resumir com s’assoliran els objectius per a la consecució de la reducció de
les emissions de CO2 que ha de ser en més d’un 20% per a l’any 2020.
L’esmentat pla va estar encarregar al tècnic Xavier Arquès, i se li va concedir
en data 11 de novembre de 2013 subvenció per part de la Diputació de Lleida,
per a la seva redacció per import de 4.500 € sobre un cost de 10.769 €
Un cop redactat l’esmentat pla cal dur a terme la seva tramitació administrativa
Per tot això es proposa
1.-L’aprovació inicial del pla d’acció per l’energia sostenible
2.- L'acord d'aprovació, s'ha de sotmetre a informació pública mitjançant un
anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en
el tauler d'anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions.

DEBAT.•

El Sr. Alcalde.- exposa que es un document redactat per tal d’aprofitar
unes mesures i subvencions que provenen de la comunitat europea i que es
demana que al 2020 hi hagi una reducció del 20% dels gasos d’efecte
hivernacle al nostre territori. Impliquen als municipis en aquesta tasca i per
això es concedeixen ajudes per a la seva implantació. El tècnic municipal ha
redacta aquest pla d’acció per a la disminució de gasos d’efecte hivernacle
Sr. F. Macià.- ho veu correcte i creu que encara caldria destinar més recursos
i ser més rigorosos.
Satorra.- manifesta que el seu grup també té aquesta predisposició en aquests
temes però si que preguen que no es quedi en un document que s’aprovi avui
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sinó que els agradaria que un cop a l’any es fes un informe per saber en quines
coses s’ha actuat per a aconseguir aquests objectius, i s’exposés a tots els
grups polítics.
Sr. F. Macià.- respon que caldria fer una mena d’auditoria per seguir el pla.
Alcalde.- respon que si fins ara el que ha fert el tècnic ha estat recollir
unformacó i informatitzar-la ara una de les tasques que tindrà serà buscar les
actuacions que puguin portar reducció de consums i d’emissions.
ACORD.S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria
absoluta del nombre de membres legals.
Assumpte declarat d’urgència.- cal aprovar per majoria absoluta la
inclusió per urgència d’aquest punt a l’ordre del dia
Acord per a acollir-se a la modificació de determinades condicions
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.

Al Butlletí oficial de l’Estat del dia 14 de maig hi surt publicada la resolució de
13 de maig de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, per la que es dona compliment a l’acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la modificació
de determinades condicions financeres de las operacions d’endeutament
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals.
L’acord anterior estableix les mesures, per a la modificació de determinades
condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites a càrrec del
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals, a què es poden acollir les entitats locals que van formalitzar préstecs en
el marc de la primera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, que es
va regular mitjançant el Reial decret llei 4/2012, Aquestes mesures són:
1- Ampliació del període d'amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i
reducció del tipus d'interès en els termes que fixa aquell Acord.
2.- Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l'inicial
d'amortització de 10 anys, i reducció del tipus d'interès en els termes que fixa
aquell Acord.
3.- Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d'interès en els
termes que fixa aquell Acord, mantenint els inicials períodes d'amortització i de
carència.
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L’ajuntament de les Borges Blanques es pot acollir a les opcions 2 i 3, les quals
comporten un important estalvi en el pagament d’interessos.
Aquesta sol · licitud exigeix però l'aprovació d'unes condicions que són:
1 - L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques de
l'Administració General de l' Estat d'acord amb el que preveu la Llei 25 /2013,
de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
2 - Adhesió automàtica a la plataforma Emprendre en 3 prevista en l'Acord del
Consell de Ministres per impulsar i agilitar els tràmits per a l'inici de l'activitat
empresarial de 24 de maig de 2013.
3 - Procedir a la substitució immediata d’almenys , un 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions
responsables , d'acord amb el que preveu la Llei 20 /2013, de 9 de desembre ,
de garantia de la unitat de mercat , i elaborar un informe d'avaluació de les
normes de l'entitat local que s'han de modificar per resultar incompatibles amb
la Llei 20 /2013, de 9 de desembre , d'acord amb les directrius fixades pel
Consell per a la unitat de mercat.
L’apartat 3 de les condicions ja es compleix, doncs l’ajuntament de les Borges
disposa del règim de comunicació de les llicències i activitats degudament
regulat per ordenança municipal.
Per tot això es proposa:
1.-Acollir-se a la mesura número 2 que regula la resolució de 13 de maig de
2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, per a la
modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
La mesura 2, suposa l’ampliació del període de carència en 1 any més,
mantenint l'inicial d'amortització de 10 anys, i reducció del tipus d'interès en els
termes que fixa aquell Acord.
2- Confirmar el pla d’ajust ja valorat favorablement pel Ministeri d’hisenda i
administracions Públiques en la primera fase
3.-L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques de
l'Administració General de l' Estat d'acord amb el que preveu la Llei 25 /2013,
de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
4- Adhesió automàtica a la plataforma Emprendre en 3 prevista en l'Acord del
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Consell de Ministres per impulsar i agilitar els tràmits per a l'inici de l'activitat
empresarial de 24 de maig de 2013.
5 - Procedir a la substitució immediata d’almenys , un 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions
responsables , d'acord amb el que preveu la Llei 20 /2013, de 9 de desembre ,
de garantia de la unitat de mercat , i elaborar un informe d'avaluació de les
normes de l'entitat local que s'han de modificar per resultar incompatibles amb
la Llei 20 /2013, de 9 de desembre , d'acord amb les directrius fixades pel
Consell per a la unitat de mercat.
6.-Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui
necessària

DEBAT.•

El Sr. Alcalde.- explica que es va aprovar a l’inici del mandat per a posar-se
al dia en el pagament dels proveïdors. Es una disposició de Madrid que
regula 3 possibilitats, a les quals dona lectura i afegeix que l’ajuntament es
mostra favorable a la mesura 2 reducció tipus interès i un any més de
carència, ja que tampoc sobra la disponibilitat i costa que arribin els diners
d’altres administracions i sobretot la de la Generalitat.
• El Sr. J. Satorra.- demana 5 minuts per a poder parlar-ne ja que els ha
arribat ara la informació.
• L’alcalde.- els concedeix la pausa
Es reprèn la sessió
• El Sr. J. Satorra.- manifesta que han reflexionat sobre les paraules i
explicacions donades per l’alcalde i com certament són conscients de la
manca de disponibilitat i com són mesures que s’ofereixen i estan a
disposició de l’ajuntament creu que si això pot afavorir el pagament dels
proveïdors hi estan d’acord, ara bé creuen també que cal exigir que les
administracions paguin a temps.
• El Sr. Alcalde.- respon que creu que el fet de retardar un any el pagament
d’amortització anirà bé ja que alleugerirà la càrrega financera
ACORD.S’aprova per unanimitat de tots els presents fet que representa la majoria
absoluta del nombre de membres legals.

10.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia.
Es dona compte dels decrets dictats per l’alcaldia:
D. núm. 23/14
D. núm. 23
bis/14

Aprovació expedient d’incorporació de romanents de crèdit
Aprovació del Pla pressupostari a mig termini pel període
2015-2017
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D. núm. 24/14
D. núm. 25/14
D. núm. 26/14
D. núm. 27/14
D. núm. 28/14

D. núm. 29/14
D. núm. 30/14
D. núm. 31/14
D. núm. 32/14
D. núm. 33/14
D. núm. 34/14
D, núm. 35/14
D. núm. 36/14
D. núm. 37/14

Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitats per inclusió indeguda
Sobre embargament de nòmina per deutes
Concessió de nou termini en l’expedient de declaració de
l’estat ruïnós de l’immoble conegut com Mercat Central
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Restauració de la realitat física alterada, en relació a
l’actuació de la Comunitat G de Regants dels cAnals d’Urgell
a la 4ª sèquia
Nomenament de personal laboral conjuntural per a obertura
d’exposicions
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Convocatòria sessió extraordinària de Ple 29/04/2014
Tarja d’aparcament per a persones amb disminució
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda

11.-Informes de l’equip de govern.
• El Sr. Alcalde atorga la paraula als regidors.
•

La Sra. Pili Chimenos.- informa que s’ha adaptat un altre despatx pels
serveis socials ja que al consell comarcal es va demanar si es podia
habilitar un altre espai ja que s’ampliava els horaris d’atenció a la gent a
partir del dia 1 de maig, i això permet que treballin dues persones alhora

•

El Sr. Francesc Mir .-informa que el dia 14 juny es farà la inauguració del
centre de tecnificació del tennis taula, amb el conseller de presidència i
rebran invitació.

•

Sr. F. Macià.- invita a la inauguració d’una exposició a l’espai Macià que fa
Arts 25400, i recorda que al juliol es farà uns cursos de la UDL sota el títol
del republicanisme a l’independentisme .

•

La Sra. N. Palau.- informa que el dia 31 de maig es recupera la festa de
l’equador i es farà diversos actes gratuïts on tothom hi es convidat
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12.-Precs i preguntes
El Sr. Alcalde atorga la paraula als regidors:
•

•
•

•

•
•

El Sr. J. Satorra.- s’excusa que el 14 juny no hi podrà ser ja que té un
viatge programat i s’alegra que hi hagi aquest acte formal d’inauguració del
centre de tecnificació del tennis taula ja que és un acte important per la
ciutat i demarcació. Pregunta respecte a la cessió de tributs a l’agència
catalana de tributs si d’acord amb la moció que es va aprovar s’ingressen o
no a la Generalitat.
El Sr. Francesc Mir.- respon que s’ha fet un prec que es vagi a poc a poc i
que no se’ls col.lapsi, i que de moment no es fa.
El Sr. J. Satorra.- pregunta per les obres de cal Gineret, ja que enlloc de
fer una plaça sobre de l’immoble, ara sembla que això no s’hi fa ja que hi
ha alguna mena d’estructura, sobre la qual no poden opinar fins que estigui
acabada i per això pregunta com s’acabarà i què està previst.
El Sr. F. Macià.- respon que al treure les llambordes van sortir unes voltes
de canó de pedra i va semblar que era una cosa pedagògica vista per la
part de dalt , ja que sempre les voltes es veuen només per la part interior,
per això va creure que es podria deixar a la vista de la gent per tal que la
gent pogués veure com estan fetes les voltes, i per a protegir-ho es fa la
teulada que serà transparent.
El Sr. J. Satorra.- pregunta quan acabaran.
Sr. F. Macià.- respon que acabaran aviat i s’ha retardat per la falta d’arribar
uns materials.

•
•

El Sr. J.L. Balsells.- pregunta sobre el mercat central com està el tema
El Sr. Francesc Mir explica que s’ha fet reunions per tal d’arranjar el tema i
que en principi tothom estava d’acord en fer enderroc, però sembla que algú
s’ha repensat a darrera hora i l’acord inicial unànim es va trencar. Ara s’ha
demanat fer lo mínim però és un espai de molt pas i caldrà garantir la
seguretat i no es deixarà fer menys.

•

El Sr. J.L. Balsells.- pregunta sobre el tema de la casa canal que va
comportar la paralització de l’actuació a la banqueta, i pregunta en què
consisteix exactament la restauració demanada ja que s’ha talat els arbres.
El Sr. Alcalde.- respon que entenen que cal dur a terme una repoblació de
la zona i es va fer un document tècnic que s’ha traslladat a la casa canal per
tal que reposin la zona. La casa canal però enlloc de respondre a la
proposta han enviat el tema al contenciós administratiu tant per la
declaració de bé cultural d’interés local com per la paralització. Haguessin
vist més oportú entrar en valoracions i posar-se d’acord, però no ha estat
així han presentat el contenció directament. Afegeix que hi ha una persona
que ha proposat fer de mitjancer i s’esgotarà la via d’acord.

•
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•

El Sr. Alcalde.,- felicita la població per l’elevada participació a les eleccions
europees i felicita al punt d’esquerra republicana de Catalunya per ser els
que major resultat han obtingut,

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 tretze folis del núm. 169854 E al 169866 E i en paper
segellat per la Generalitat.

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