ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES
BORGES BLANQUES
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2014
Caràcter: ordinària
Data: 31 de juliol de 2014
Horari: de les 9 del vespre a 2/4 de 10 i 5 minuts (21 a 21.35)
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. Josep Ll. Balsells Balsells

Convergència i Unió (CiU)
Convergència i Unió (CiU).
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM).
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM).
Regidor no adscrit
Partit dels socialistes de Catalunya- Progrés
Municipal (PSC-PM) .
Independents per Borges (IBB-FIC)
Esquerra republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM)

8. Enric Farran Belart
9. Gerard Cabezuelo Hospital
10. Imma Purroy i Aritzeta
11. Francesc Macià i Fusté
12. Gemma Farré Griñó
S’ha excusat:
13. Jordi Satorra Marín

Convergència i Unió (CiU) .

Esquerra republicana
Municipal (ERC-AM).

de

Catalunya

–

Acord

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.-.Aprovació definitiva del Pla d’acció d’energia sostenible
3.-Informe sobre la morositat corresponent al segon trimestre 2014
4.- Mocións.
Moció presentada pel grup d’esquerra sobre el sistema nacional de salut.
5.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia.
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6.-Informes de l’equip de govern.
7.-Precs i preguntes
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 del dia 29 de maig de 2014 I 12 de juny de 2014, sense que ningú
manifestiu res, per aquest motiu se sotmeten a aprovació i les dues s’aproven
per unanimitat dels presents fet que representa la majoria absoluta.
2.-.Aprovació definitiva 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,
l’ajuntament el dia 29 de maig de 2014 el va aprovar inicialment.

i el ple de

S’ha exposat al públic al Tauler d’anuncis de la corporació, al BOP numero 113
del dia 13 de juny de 2014, al DOGC numero 6654 del dia 17 de juny de 2014,
sense que s’ha presentat cap reclamació

Per tot això es proposa
1.-L’aprovació definitiva del pla d’acció per l’energia sostenible
2.- L'acord d'aprovació definitiva s'ha de publicar al BOP, al DOGC, i al tauler
d'anuncis de la seu electrònica, i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
DEBAT.El Sr. Alcalde .- explica que és un pla que arriba fins a l’any 2020 i que suposa
el compromís de reducció ambinetal sobretot de CO2 d’un 20% al 2020 i
accions d’estalvi energètic per al municipi, afegeix que s’ha fet la tramitació i cal
aprovar-lo definitivament.
El Sr. F. mir.- manifesta que el tècnic X. Arques ha fet l’estudi i s’ha presentat
al ple i ara cal fer l’aprovació definitiva i esperar a executar el seu contingut.
El Sr.F. macià.- manifesta que a vegades aquests projectes estan carregats
de bona voluntat però no s’executen, i ell es partidari de que caldria fer
auditories ambientals anuals per a veure’n el resultat.
El Sr. Alcalde -.respon que la subvenció demanada es per tal de substituir o
millorar línies de sectors poc eficient i col.locar un rellotge de reducció
d’energia.
El Sr. E.Farran .- es manifesta a favor del document tot i que el seu grup creu
que tal i com diu el F. Macià, això no ha de quedar-se només en paper sinó que
han de ser accions on la ciutadania s’adoni de que es treballa en aquest camí.
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Cal eficiència energètic i sostenibilitat econòmica i fins i tot això encaixat en un
marc de resius per a fer un pla acció ambiental global.
El Sr. Alcalde .- respon que no és només una cosa virtual sinó tasques
concretes que des del 2012 es duen a terme, ja s’ha reduït un 11,5% en
reducció de CO2 des del 2012 i també en l’estalvi energètic que ha estat del
8,5 %
El Sr. E.Farran .- manifesta que se n’alegra però puntualitza que les dades
donades al ple son més importants que el que es posa al facebook municipal,
ho diu però sense que ningú s’ofengui.
El Sr. Alcalde .- afegeix que la Unió Europea està a sobre d’aquest pla ja que
finança part de les actuacions i ho controla de manera exhaustiva.
La sra. I. purroy.- es manifesta a favor
El Sr. G. Cabezuelo.- exposa que ja el mes de maig va manifestar els seus
dubtes que van en consonància amb el que ara es planteja de debat. Hi ha
compromís a reduir emissions de CO2 des de l’ajuntament però des de l’estat
es suprimeixen les ajudes a les renovables.
ACORD.El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels
presents fet que representa la majoria absoluta dle nombre de membres legals.
3.-Informe sobre la morositat corresponent al segon trimestre 2014
“INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE PAGAMENT
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.
PERÍODE DE REFERÈNCIA: 2n. TRIMESTRE 2014
Tere Alvarez Sanvisen, Tresorera de l’ajuntament de les Borges Blanques,
Data de referència: 30/06/2014
Informe Tresoreria
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010,
de5 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
Període: 2n, 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.
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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
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..”
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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 2n. trimestre de 2014
Pel que fa al segon 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 d’aprovació de les
factures corresponents, és a dir, aquelles que es van aprovar amb anterioritat a
l’1 de juny de 2014 i no estan pagades a 30 de juny de 2014.
Consultada la comptabilitat de l’ajuntament de les Borges Blanques i del
Patronat Fira de les Garrigues, resulta que les obligacions reconegudes
aprovades pendents de pagament a 30 de juny 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:
2n trimestre 2014
Numero factures

328

Import

180.975,26

2. ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE LA FIRA DE LES GARRIGUES
2n trimestre 2014
Numero factures

8

Import

32.589,77

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
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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 .- dona lectura al resum de factures que estan fora de termini en
el seu pagament. Afirma que és una mica superior al del trimestre anterior i se
n’ha preocupat sobre els motius pels quals ha incrementat una mica, i a 31 de
juliol ja són inferiors al que hi havia el 29 d’abril i també s’ha reduït respecte a
anys anterior
4.- Mocións.
Moció presentada pel grup d’esquerra sobre el sistema nacional de salut.
El grup d’Esquerra republicana presenta la següent moció:
1.-Tenint en compte que, la crisi econòmica dels darrers anys, juntament amb
un finançament autonòmic del tot injust, ha provocat que el Govern de la
Generalitat disposi de 1500 milions d’euros menys que fa 5 anys en matèria
sanitària.
2.- Tenint en compte que degut als canvis en la gestió tenim problemes amb:
•
•
•
•

Tancament de CAPs a la nit amb la sensació de pèrdua de
serveis tot i que la població serà atesa igualment a través del 061,
perden un referent.
Equitat d’accés, amb sensació que aquell que s’ho pot pagar té
dret a una millor sanitat del que no.
Equitat territorial, amb si algú no pot ser atès al seu centre de
referència i el fan anar a un altre lloc genera malestar.
Tancament de llits sovint més dels que la demanda del servei
requereix.

3.- Tenint en compte, que el dia 25 de Febrer del 2014 el govern de la
Generalitat de Catalunya acorda unificar en un sol ens públic de gestió els
centres sanitaris de dependència pública de Lleida i fa l’encàrrec al Cat Salut
de proposar en un termini inferior a 6 mesos el projecte d’unificar sota la
titularitat d’un únic ens jurídic, de naturalesa pública, propi i independent, tots
els dispositius assistencials gestionats per les entitats proveïdores del sector
públic vinculades al Departament de Salut en l’àmbit de la Regió Sanitària (RS)
Lleida: Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), amb
la participació de d’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB), amb
l’objectiu de simplificar la gestió, millorar les economies d’escala, augmentar la
coordinació entre els nivells assistencials, en benefici d’una atenció més
integral a les persones, incrementant el nivell de resolució dels problemes de
salut en tot el territori, especialment pel que fa a l’atenció altament
especialitzada.
4.- Tenint en compte, que el dia 27 de Març de 2014 dues mocions
presentades per ERC i ICV, van ésser debatudes al parlament de Catalunya,
on els diferents grups parlamentaris van arribar als següents acords:
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•

•

•

•

Garantir un sistema nacional de salut, de servei públic, d’accés
universal, finançat mitjançant impostos progressius i de qualitat,
un model garant del dret a la salut de totes les persones que
viuen a Catalunya en igualtat de condicions, per la qual cosa
l’insta a no fer cap procés de privatització ni de mercantilització
dels centres ni dels serveis sanitaris públics del sistema català de
salut.
No prendre cap més decisió sobre la creació d’un únic ens jurídic
per a gestionar tots els dispositius assistencials de les entitats
proveïdores del sector públic de salut de la regió sanitària de
Lleida, fins que no s’arribi a conclusions a partir d’un procés de
diàleg i de debat, durant un període de tres mesos, amb els
grups parlamentaris, i paral·lelament, amb l’àmbit local, amb la
Universitat de Lleida, amb els usuaris, els professionals, els
sindicats i les direccions dels centres de salut públics de la regió
sanitària de Lleida.
Constituir durant el mes d’abril el Consell de Participació
Territorial de Salut de la regió sanitària de Lleida i Alt Pirineu i
Aran per a estudiar com es pot millorar la governança d’aquesta
regió sanitària, la qualitat dels serveis sanitaris, la seva gestió
cooperativa, la simplificació dels seus òrgans de gestió,
l’autonomia territorial i els mecanismes de participació de l’àmbit
local, dels professionals i dels pacients.
Fer que les mesures per a desplegar la Llei 8/2007, del 30 de
juliol, de l’ Institut Català de la Salut, amb l’objectiu de millorar-ne
l’eficiència i l’autonomia territorial, garanteixin plenament el
caràcter públic i la integritat de l’ Institut Català de la Salut i la
participació dels professionals i dels sindicats, i mantenir-l’en
informat per mitjà de les compareixences periòdiques de balanç
de l’acció de govern i cada cop que li ho requereixi.

4.- Tenint en compte, que aquest procés de diàleg i de debat entre les diferents
parts implicades en el món de la nostra sanitat pública, encara no s’ha iniciat.
El Ple de l’ajuntament de Les Borges Blanques demana:
• Instar al Govern de la Generalitat a complir els acords abans
mencionats.
• Que es doti de la màxima transparència als gestors del sistema sanitari.
• Que es treballi en la recerca de l’eficiència econòmica d’un sistema
sanitari públic i d’accés universal.
• No afavorir més entitats, consorcis, o ens, sinó treballar en la
coordinació, el diàleg i el treball en xarxa dels diferents agents que
participen en l’àmbit sanitari.
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•

Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Conseller de
Sanitat i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

DEBAT.El Sr. Alcalde .- atorga la paraula al grup d’esquerra que és qui ha presentat la
moció.
El Sr. E.Farran .-dona lectura a la moció que ha presentat el seu grup. El que
es vol es parlar-ne abans de crear nous ens i cal comptar amb els
professionals i ciutadans i amb els ens actuals que han de ser sostenibles i
eficients.
El Sr. G. Cabezuelo.- es manifesta a favor i està en contra de la duplicitat del
servei o estament que l’ha de governar.
El Sr. F. mir.- també manifesta la conformitat de l’equip de govern
El Sr. Alcalde .- pregunta quan es parla ens públic si es refereix a la
demarcació de Lleida per a ens de nova creació, ja que això ja està creat i a
Lleida hi ha una novetat amb un ens públic més potent més important i amb
més capacitat de decisió per donar majors recursos i majors autonomia a la
demarcació de Lleida.
El Sr. E.Farran .-respon afirmativament
ACORD.El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels
presents fet que representa la majoria absoluta dle nombre de membres legals.

5.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia.
Es dona compte dels decrets dictats durant el període:
D. núm. 39/14
D. núm. 40/14

D. núm. 41/14
D. núm. 42/14
D. núm. 43/14
D. núm. 44/14
D. núm.45/14
D. núm. 46/14
D. núm. 47/14
D. núm. 48/14

Tarja estacionament persona amb disminució
Ratificació de la incoació d’expedient de protecció de la
legalitat urbanística per actuacions sense llicència ni règim
de comunicació
Inici Expedient de Declaració en ruïna de l’immoble del C.
Hospital, 43
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Nomenament de personal laboral per substitució de personal
de neteja de baixa per IT
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Autorització actuació musical en directe dins del local del C.
Sant Pere, 94
Incoació d’expedient de baixa d’ofici en el padró municipal
d’habitants per inclusió indeguda
Nomenament de personal laboral per substitució de personal
de neteja de baixa per IT
Decret sobre nomenament de funcionari de carrera de la
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D. núm.49/14
D. núm. 50/14
D. núm. 51/14
D. núm.52/14
D. núm.53/14
D. núm. 54/14
D. núm.55/14
D. núm. 56/14
D. núm.57/14

policial local
Decret sobre concessió de reducció de jornada i sou per
tenir un fill de menys de 12 anys
Decret sobre nomenament de secretària accidental
Decret sobre nomenament de cap accidental de la policia
locall
Decret sobre la concessió de tarja d’estacionament per a
persones amb disminució
Decret sobre la concessió de tarja d’estacionament per a
persones amb disminució
Decret sobre Resolució d’execució subsidiària a l’Immoble
del C. Indústria, 21
Decret sobre acceptació de renúncia a la plaça d’Educadora
i finalització de la relació contraactual
Decret sobre la concessió de tarja d’estacionament per a
persones amb disminució
Decret sobre la resolució de caducitat de l’expedient de
l’ordre d’execució de l’immoble de la Pl. Constitució, 11. Inici
de nou expedient i tràmit d’audiència

6.-Informes de l’equip de govern.
El Sr. F. mir comunica que segurament ja se sap que s’ha executat el parc
infantil vora la piscina i demà s’obrirà al públic i la inauguració es farà més
endavant. Agraeix la donació del Sr Lluis Faura d’uns bancs de pedra i taula
d’escacs de pedra.
7.-Precs i preguntes
El Sr. Alcalde atorga la paraula als regidors.
El Sr. J.L.Balsells.- manifesta que el seu grup també agraeix al Sr. Faura la
donació que ha efectuat,alhora que felicita al govern per la iniciativa i el nou
espai de lleure. Pregunta pel fet que ha aparescut una pegatina enganxada a
les tanques del solar de la caserna on hi diu que es ven, segurament es deu
referir al terreny del costat o està equivocat, la pregunta és si el terreny està a
nom d’Augusta Desenvolupament o no.
El Sr. Alcalde demana a la secretària que expliqui com està el tema.
La secretària respon que encara no estàfet tot el pagament per manca de
disponibilitat econòmica, s’ha fet un primer pagament, llavors no es pot exigir
que es facin les cancel.lacions registrals ja que tampoc l’ajuntament encara no
ha complert, i les despeses han d’anar a càrrec de l’altra part no del consistori.
El Sr. Balsells, demana que el terreny es posi a nom de l’ajuntament.
El Sr. G. Cabezuelo.- comunica que tal i com ja va comentar a la comissió
informativa cedeix la regidoria i abandona el càrrec de regidor. Ja al febrer va
abandonar la CUP per discrepàncies internes, i si al febrer no va cessar com a
regidor va estar per no estar disposat a seguir el calendari que se li volia fixar i
la pressió que se li feia , ara però retorna la regidoria a la llista. Manifesta que
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ha estat un honor compartir la sala de plens amb tots els presents, s’endú un
orgull de ser regidor de l’ajuntmanet i sobretot considera que mai hi havia hagut
una força tan gran en defensar la nació catalana, això ha creat tensions en
altres partits i es una cosa que s’endú cap a casa com a exemple a seguir per a
altres ajuntaments i dona les gràcies al personal de l’ajuntament, i a la
secretària. Acaba dient que ha fet coses bé i coses que no però qui fa coses
s’equivoca, es fa en benefici de tots i amb ànim de col.laborar.
El Sr. Alcalde .-agraeix l’exercici de sinceritat que ha fet i en uns moments
delicats, lamenta la seva baixa. Afirma que hi ha hagut moments de tot però
certament reconeix la seva aportació de cara a milorar com a ciutadans i com a
municipi i reconeix el seu compromís amb l’ajuntament ja que ha aportat coses
positives a la ciutat de les borges i li ho reconeix públicament. Les diferents
visions de les coses porten a contradiccions i cert nerviosisme alhora de
denfesar-les però això enriqueix i forma.
El Sr. E.Farran .-manifesta que ratifica el que diu l’alcalde i lamenta la seva
baixa ja que s’han posat d’acord en molts aspectes. A més tant ell com la
Imma Purroy han estat sols en el seu grup, però alhora ha estat valent donant
la cara a cada ple i comissió i això no és fàcil, la seva tasca és encara més
difícil ja que estan sols.
La sra. I. purroy.-.- manifesta que li sap molt greu no tenir-lo a la seva vora als
plens però el felicita per la decisió i li desitja molta sort.
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
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