
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 26 de maig de 2016 
Horari: de les 18,00 h a les 18,45 hores 
Lloc: Saló de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen 
 
Joaquim Calatayud Casals, alcalde (CiU) 
Josep Altés Juanpere,  1r. tinent d’alcalde (CiU) 
Natàlia Mariné Sedó, 2a. tinent d’alcalde (CiU) 
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde (CiU) 
M. del Mar Bravo Triquell, regidora (CiU) 
Montserrat Llauradó Aymamí, regidora (CiU) 
Rosa Abelló Borràs, regidora (ERC-AM)) 
Isabel M. Rodríguez Garcia, regidora (ERC-AM) 
Sheila Garcia Morales, regidora (ERC-AM) 
Antoni Roca Jordi, regidor (ERC-AM) 
Pere Tost Gispert, regidor (CP)  
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal. 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 31 de març de 2016 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015 
4. Aprovació inicial de a modificació de Pressupost 2/2016 
5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de punt de voluntariat de l’Ajuntament de 

les Borges del Camp 
6. Assumptes sobrevinguts 
7. Informe de l'Alcaldia 
8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 31 de març de 2016 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, es pregunta a la resta de membres del Ple de l’Ajuntament si 
estan conformes amb l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 31 de març de 2016 i atesa la 
conformitat s’aprova per majoria unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
18/3/2016 
87. S’inicia expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral de l’Ajuntament i de la residència Mare de Déu de la Riera, exercici 2016. 
88. Acord de compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL. 
 



21/3/2016 
89. Declaració del vehicles T5388AL com a residu sòlid urbà i lliurament del vehicle a una 
empresa autoritzada pel desballestament de vehicles fora d’ús. 
 
7/4/2016 
90. Ampliació del termini de fraccionament de pagament de rebuts a favor del senyor Juan Coto 
Cruz. 
 
14/4/2016 
91. Baixa i nova liquidació de diversos rebuts d’escombraries dels exercicis 2013, 2014 i 2015. 
 
21/4/2016 

92. Es dona compte de les sentències dictades en el recurs ordinari 203/2012 i recurs 
d’apel·lació 13/2014, ambdós interposats per l’empresa Nous Serveis Hotelers, SL contra 
l’Ajuntament de les Borges del Camp, les quals han estat favorables a l’Ajuntament, amb 
condemna de costes a l’actor, i es comunica al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona 
a efectes de compliment de les mateixes. 
93. S’incoa expedient per a la tramitació del compte general de l’exercici 2015. 
 
5/5/2016 
94. Delegació específica a favor del tinent d’alcalde Ramon Mestre Figueras per tal de celebrar 
un matrimoni civil a les 14,00 hores del dia 7 de maig de 2016 al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
9/5/2016 
95. Designació dels llocs reservats per a la col·locació gratuïta de cartells corresponent a la 
campanya electoral relativa a les Eleccions Generals a celebrar el proper mes de juny de 2016. 
96. Designació dels locals designats per a la celebració d’actes de campanya electoral relatius 
a les Eleccions Generals a celebrar el proper mes de juny de 2016 
97.  Acord de contractació del senyor David Carretero Llurba, com a peó,  per tal de portar a 
terme tasques de suport a la brigada municipal amb motiu de l’ increment de feines pròpies de 
la primavera/estiu i els permisos per vacances del personal de plantilla. El contracte serà vigent 
a partir del dia 17 de maig de 2016 fins el 16 de setembre de 2016 (4 mesos), amb una jornada 
de 20 hores setmanals. 
98.  Acord de contractació del senyor Lisard Gonzàlez Carmona, com a peó,  per tal de portar a 
terme tasques de suport a la brigada municipal amb motiu de l’ increment de feines pròpies de 
la primavera/estiu i els permisos per vacances del personal de plantilla. El contracte serà vigent 
a partir del dia 17 de maig de 2016 fins el 16 de setembre de 2016 (4 mesos), amb una jornada 
de 40 hores setmanals. 
 
10/5/2016 
99. Inici d’expedient per a tramitar la modificació número 1 del Pressupost Municipal 2016 per 
incorporació de romanents procedents de l’exercici anterior. 
 
20/5/2016 
100.Adhesió de l’Ajuntament de les Borges del Camp al Pla de Polítiques de Dones del Consell 
Comarcal del Baix Camp  per al període 2016-2019. 
101. Designació de les representants de l’Ajuntament de les Borges del Camp al Consell 
Consultiu de les Dones del Baix Camp 
102. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 1/2016 per incorporació de romanents 
procedents de l’exercici 2015. 
103. Incoació d’expedient 2/2016 de modificació de pressupost per tal d’incorporar crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit.  
 
 



3. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària realitzada el dia 25 de febrer de 2016, 
adoptà, per unanimitat, l’acord d’aprovar la liquidació corresponent a l’exercici 2015, de la qual 
es dona compte al Ple de la Corporació i es transcriu literalment el text de l’acord: 
 
“Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 2015, el 
resultat següent: 
 

1.3.1. Pressupost de despeses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Pressupost d’ingressos 
 

 

1.3.3 Resultat pressupostari 

 



1.3.4 Romament de crèdit 

 

1.3.5 Romanents de tresoreria 

 

 

 



1.3.6 Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 

 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària. 
 
Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els 
criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi 
que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en 
l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de 
ser objecte d'un informe individualitzat. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 244.143,83 € d'acord amb el 
següent detall: 
 

 

1.3.7 Compliment de la regla de la despesa 

 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es 
desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències 
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que 
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 



Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del 
PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, 
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 
recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local 
compleix la Regla de la despesa amb un marge de 99.596,42 €. 
 
Ajuntament de les Borges del Camp 
 

 

Organisme Autònom Residència Mare de Déu de la Riera 



 

 

 

1.3.8 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

 
 Deute públic 
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 



locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu estimat a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

 

1.3.9 Període mig de pagament 

 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de  9,21 dies.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2.2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
2.3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: els drets pendents de cobrament i les obligacions 



pendents de pagament el 31 de desembre. el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents 
de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
2.4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà 
el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
2.5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí 
del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb 
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la 
reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es 
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
2.6. D’altra banda, l’art.15.3 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, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  

2.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:  

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats detallat 
a la part expositiva. 
 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 

3. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Administracions Públiques.” 

 
4. Aprovació inicial de a modificació de Pressupost 2/2016 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de Pressupost 2/2016 mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, el la mateixa data, ha proposat les partides i els imports que s’han de 
modificar. 
 



3. Des de Secretaria Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 
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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no es pugui demorar 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 d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent 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 l’article 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 l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 

1. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 2/2016 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari, per import de 109.823,00 €, dels quals, 95.498,00 € corresponen al pressupost de 
l’Ajuntament i 14.325,00 € corresponent al pressupost de l’organisme autònom administratiu 
Residència Mare de Déu de la Riera. Aquesta modificació cal finançar-la  mitjançant  romanent 
de tresoreria per a despeses generals,  nous ingressos procedents de subvencions finalistes i  
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació i del seu 
organisme autònom, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
Ajuntament 
 
1) Suplements de crèdit: 
 

A.P. Nom C. inicial Prop. Incr. C. definitiva 

912/100/00 Retribucions càrrecs electes     32.500,00          5.000,00       37.500,00    

454/210/00 Infraestructures. Camins veïnals       6.000,00          6.400,00       12.400,00    

1532/210/00 Vies públiques urbanes       8.000,00       10.000,00       18.000,00    

330/220/01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions       1.500,00          5.000,00          6.500,00    

341/226/09 Activitats esportives       2.000,00          2.000,00          4.000,00    

929/270/00 Imprevistos     25.000,00    -  25.000,00                      -      

011/913/03 Amortització préstecs a llarg termini     11.870,28                  1,00       11.871,28    

   TOTAL INCREMENTS     86.870,28          3.401,00       90.271,28    

 
 
 



2) Crèdits extraordinaris: 

  

A.P. Nom 
C. 
proposada 

459/210/00 Prevenció incendis forestals: reparació bassa     11.500,00    

920/212/00 Treballs remodelació planta 2a Ajuntament       8.000,00    

312/227/99 Formació us desfibril·ladors a la població           800,00    

133/623/00 Senyals trànsit       1.500,00    

312/623/00 Desfibril·ladors (2)       4.500,00    

330/625/00 Mobiliari equipaments       2.500,00    

330/632/00 Arranjament cal Dasca     55.597,00    

323/633/00 Substitució dipòsit gasoil escola       5.000,00    

920/635/00 Mobiliari oficina        2.700,00    

   TOTAL ALTES     92.097,00    

 
Residència 
 
Suplements de crèdit: 
 

A.P. Nom C. inicial Prop. Incr. C. definitiva 

231/130/00 Retribució personal (paga extra 2012)     250.000,00          8.700,00       258.700,00    

231/162/00 Formació i perfeccionament del personal          2.700,00             300,00            3.000,00    

231/206/00 Arrendament equips processos informació          2.000,00          1.325,00            3.325,00    

231/221/99 Altres submistraments-roba, petit utillatge, …          2.000,00          4.000,00            6.000,00    

   TOTAL      256.700,00       14.325,00       271.025,00    

 
Finançament: 
 
Ajuntament 
 

a) Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 43.498,00  

 
b) Nous ingressos procedents de subvencions finalistes: 

 

A.P. Nom C. inicial Prop. Incr. C. definitiva 

461/08 Diputació, altres subvencions desp. corrent          9.000,00       12.000,00          21.000,00    

761/09 Diputació, altres subvencions inversions        25.000,00       40.000,00          65.000,00    

  TOTAL        34.000,00       52.000,00          86.000,00    

 
c) Baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida Nom Consignació inicial Proposta de la baixa Consignació definitiva 
929/270/00 Imprev. 25.000,00 25.000,00 0 

 
Residència 
 

a) Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 14.325,00  

 



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.   
 
L’alcalde pren la paraula i explica detalladament la proposta. Remarca les partides de 
prevenció d’incendis que fan referència als treballs de reparació d’una bassa de l’Ajuntament 
prop dels pous del poble i diversos camins forestals i  l’arranjament de cal Dasca. Ambdues 
consignacions fan referència a projectes presentats a la Diputació de Tarragona demanen ajut 
econòmic, condició indispensable per tal d’executar-les. Al finalitzar la seva intervenció 
pregunta si volen algun aclariment. 
 
La senyora Abelló pregunta sobre l’increment de les retribucions, de les vies públiques, de la 
partida de revistes i publicacions, de les activitats esportives i les obres del Cal Dasca. 
L’alcalde explica que l’increment de la consignació de les retribucions respon a l’acord adoptat 
al Ple del mes de gener referent a les dedicacions dels regidors i regidores; en relació a les vies 
públiques és la partida de manteniment i els ha sembla que es quedaria curta per atendre les 
despeses de tot l’any i l’’han incrementat una mica, és només una previsió; pel que fa als 5.000 
€ de les publicacions és perquè s’està treballant en una 2a edició del llibre d’imatges de les 
Borges, el llibre es vendrà i s’amortitzarà el cost, però ha d’haver partida per pagar l’edició; 
sobre la consignació de  les obres de cal Dasca, la idea és remodelar els espais que han deixat 
d’estar ocupats per l’Associació de Gent Gran i per l’Associació de Dones, per tal de donar-los 
un  nou ús.  
 
Sobre la pregunta de les activitats esportives, el senyor Altès explica que s’està treballant per 
organitzar una cursa i una caminada popular cara al setembre, amb voluntat de continuïtat; 
encara no hi ha res decidit, la cursa probablement sigui ciclista i tot dependrà de si és possible 
obtenir subvenció per tirar-ho tot endavant. 
 
Els regidors Rosa Abelló, Toni  Roca i Pere Tost demanen aclariments sobre el nou destí dels 
espais de cal Dasca. 
 
L’alcalde explica que la planta primera, on ara hi ha la sala d’entitats, més els despatxos que 
estan a tocar, es destinarà als joves. Es deixarà per un ús independent el despatx que té accés 
directe des de l’escala. A la planta baixa es traslladarà correus des de l’espai actual a l’antiga 
sala de billar dels jubilats. La sala gran dels jubilats serà per reunions d’entitats que tindrà molt 
millor accés que l’actual; l’actual correus i despatx dels jubilats seguiran essent espais 
independents per a l’ús que s’acordi; i l’actual espai de l’Associació de Dones no té un ús 
concret, de moment s’habilitarà per usos polivalents.   
 
El regidor Pere Tost pregunta sobre la ubicació dels desfibril·ladors i si n’hi ha algun de previst 
per dins del poble. 
 
L’alcalde explica que els primers s’ubicaran a les diferents instal·lacions esportives (camp de 
futbol, poliesportiu i sala polivalent) però que està previst en la propera fase instal·lar-ne algun 
dins el poble, però no està encara determinat. 
 
La proposta es passa a votació amb el següent resultat: vots en contra 4 (ERC), abstencions 1 
(CP), fots a favor 6 (CiU) i s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
 
 



5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de punt de voluntariat de 
l’Ajuntament de les Borges del Camp 

 
L’Ajuntament de les Borges del Camp pretén aprovar un reglament que reguli la col·laboració del 
voluntariat en el marc dels actes festius i culturals que s’organitzen al municipi. Aquesta 
necessitat s’ha plantejat per tal de tenir identificades les persones, normalment joves del 
municipi, que ajuden a tirar endavant, de forma totalment desinteressada, els actes que 
s’organitzen al municipi des de l’Ajuntament i des de les entitats i associacions del municipi, 
alhora que se’ls dona cobertura legal. 

 

S’ha redactat un projecte de reglament i per part de Secretaria Intervenció s’ha emès un informe 

relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la 

normativa reguladora de la matèria. 

 
La normativa d’aplicació és la següent: 

 Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 Articles 8.1.a) i 178 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. 

 Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

 Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat 

 

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador del voluntariat de les Borges del Camp. 

 

Segon. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 

tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i 

a un diari que tingui difusió pel territori, per un període de trenta dies des del següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats 

podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al butlletí oficial de 
la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es 
publica el text íntegre. 
 

Quart. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
L’alcalde explica la proposta i demana si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè volen estudiar millor el 
text. 
 
La proposta es passa a votació amb el següent resultat: abstencions 5 (ERC i CP), fots a favor 
6 (CiU) i s’aprova per majoria absoluta. 
 
 



6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se n’ha produït cap. 
 

7. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que el Pressupost de la Generalitat inclou 
consignació per acabar la depuradora, és un import superior al previst inicialment per possibles 
desperfectes que s’hagin pogut produir durant aquest temps en que ha estat aturat el projecte. 
De tota manera els Pressupostos no estan aprovats i s’haurà d’esperar a que ho estiguin. 
 
El regidor Pere Tost pregunta si està inclòs el tema de l’electricitat. L’alcalde diu que sí, que 
està tot inclòs. També explica que els serveis jurídics han determinat que l’execució s’haurà de 
licitar de nou. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si la canonada des del poble fins l’EDAR està feta. L’alcalde 
respon afirmativament, explica que l’únic que falta instal·lar són les bombes que estan desades 
al magatzem per evitar robatoris i que un cop instal·lades només faltarà empalmar-ho. 
 

8. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si volen fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta pel tema de l’abocament de runa a una parcel·la de la recer. 
 
La tinent d’alcalde Natàlia Mariné explica que s’hi està treballant, hi ha hagut un  problema amb 
el canvi de propietaris que ho ha complicat, però ara sembla que finalment ja està desencallat i 
es podrà fer de nou el requeriment al propietari actual. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta sobre la subvenció que s’ha donat a la colla Gegantera per 
anar a Mallorca. 
 
L’alcalde explica que no ha estat una subvenció per anar a Mallorca, la subvenció, aprovada 
junt amb el pressupost municipal, és per les activitats de la colla durant l’exercici 2016 i 
aquestes inclouen una sortida a Mallorca. 
 
El regidor Pere Tost demana a l’alcalde si podria veure el contracte i el rebut del CD Borges 
amb els organitzadors del Saloufest. L’alcalde diu que ja parlarà amb el president del futbol 
perquè li ho faciliti. 
 
El regidor Toni Roca exposa les queixes d’alguns veïns per les pilotes del pati de l’escola que 
van a parar a les seves finques. 
 
L’alcalde diu que n’és coneixedor, que creu que actualment hi ha menys joves jugant a bàsquet 
o futbito, i que mirarà de parlar-hi. 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
interventora actal., estenc aquesta acta.  
 
La secretària interventora actal.    Vist i plau  

   L’alcalde 
 
 

Joaquim Calatayud Casals 


