
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 21 de gener de 2016 
Horari: de les 19,00 h a les 19,45 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. 
 
Absents 
 
Pere Tost Gispert, regidor (CP)  
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 19 i 24 de novembre de 2015 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Adopció de l’acord de declaració de serveis essencials 
4. Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal 

de les Borges del Camp 
5. Acord de modificació del règim de dedicacions dels càrrec electes 
6. Assumptes sobrevinguts 
7. Informe de l'Alcaldia 
8. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
Com a qüestió prèvia l’alcalde informa que el grup municipal d’ERC-AM, un cop tancat l’ordre 
del dia, ha presentat una moció per tal de debatre-la en aquesta sessió plenària ja que si es 
deixa per la propera ja no tindria vigència degut a que és una moció de suport a les 
mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, i demana si els membres 
del Consistori estan d’acord amb incloure-la. S’aprova per unanimitat incloure-la a l’orde del dia 
com un assumpte sobrevingut. 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
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 19 de novembre de 2015 i del 
Ple extraordinari del dia 24 de novembre de 2015, i atesa la conformitat s’aproven per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
26/11/2015 

60. Baixa i nova liquidació de diversos rebuts del servei de recollida d’escombraries 2014 i 
2015. 

3/12/2015 

61. Compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL  

14/12/2015 

62. Ampliació del termini de fraccionament del deute que la senyora Carmen Montiel Manjon té 
amb BASE Gestió d’Ingressos Locals, fins a un període de vint-i-quatre mesos. 

8/1/2016 

63. Designació d’espais per a la col·locació gratuïta de cartells electorals i per a la realització 
d’actes públics amb motiu de la celebració d’eleccions a Cambres Agràries que tindran lloc el 
proper dia 28 de febrer de 2016. 

11/1/2016 

64. Admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora 
Josefina Vilella Saludes contra l’Ajuntament de les Borges del Camp, pels danys soferts per 
una caiguda soferta el dia 2 de desembre de 2015 a l’avinguda Magdalena Martorell, davant el 
Forn Ciurana. 

65. Aprovació del calendari fiscal dels tributs i taxes de venciment periòdic per a l’exercici 2016 

13/1/2016 

66. Incoació d’expedient per a l’adquisició directa de la finca situada a la plaça de Sant Antoni, 
9. 

67. Incoació d’expedient per a la declaració dels serveis essencials de l’Ajuntament de les  
Borges del Camp i del seu organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera. 

 
3. Adopció de l’acord de declaració de serveis essencials 

 

1. ANTECEDENTS 

1.1. Per Decret de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2016, es va disposar que s'emetés informe 
en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme 
contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, 
amb proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren 
prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la 
qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament. 
 

1.2. En data 14 de gener de 2016 la secretària interventora actal. ha emès informe jurídic en 
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme 
contractacions futures de personal laboral temporal o funcionari interí que permetin mantenir la 
qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord. 

 



2. FONAMENTS DE DRET 

2.1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 30 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE número 260 de 30 d’octubre de 2015 
(en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la 
contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les 
administracions, inclosa l’administració local. 
 
2.2. L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de les Borges del Camp només procedirà a la contractació de 
personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin 
necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es 
consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
2.3 El  primer  dels límits citats  se  plasma en  un  concepte  jurídic indeterminat  (la  
concurrència  de “necesidades urgentes e inaplazables”), llur significat  s’ha de determinar cas 
per cas por la Administració competent per a la seva aplicació. Per a SANCHEZ MORÓN:  
 
 “… el concepto de “necesidades urgentes e inaplazables” debe entenderse, en el contexto  de  
que  aquí  tratamos,  como  equivalente  a  las  necesidades mínimas de  personal que  cada 
Administración tiene para el ejercicio de sus funciones o el desempeño de sus competencias 
en términos razonables de eficacia y en los momentos de crisis económica que atravesamos. 
En otros términos, la interpretación correcta del artículo 3, apartado Dos del Real Decreto-ley 
no faculta a las Administraciones Públicas para nombrar personal interino o temporal hasta 
cubrir necesariamente todas las vacantes de plantilla que existan o que se produzcan durante 
el ejercicio y tengan la correspondiente cobertura presupuestaria.  Tampoco  para  mantener  el  
funcionamiento  de  los  servicios en  términos óptimos  de prestaciones o de calidad  y ni 
siquiera en los mismos términos en que se han venido prestando en el pasado, ante 
situaciones de financiación pública diferentes. Sí les habilita, por el contrario, para contratar el 
personal que precisen con el  fin  de ejercer  sus funciones  y  competencias en términos  o con 
estándares razonables  y aceptables en  atención a los recursos disponibles, de  manera que  
puedan  satisfacerse  básicamente las demandas de los ciudadanos  y de los usuarios de los 
servicios públicos. 
Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer a cada Administración ese margen de apreciación 
que implica la determinación concreta de lo que son “necesidades urgentes e inaplazables” y el 
número y características del personal indispensable  para  atenderlas.  Esa  concreción  debe  
realizarse  por  las  autoridades y  órganos competentes de cada Administración en función de 
las circunstancias concurrentes en cada caso, ya sea en razón a los efectos que podría tener 
sobre la población de referencia la reducción de ciertas prestaciones o la minoración de los 
estándares de los servicios, ya sea en función  de sus disponibilidades económicas o inclusive 
de otras variantes objetivas.” 
 
2.4 Pel que respecta a quins són els sectors, funcions i/o categories professionals  prioritaris”, 
no existeix en l’ ordenament jurídic  cap regla o criteri que els determini, ja que el concepte de 
prioritat, aplicat a la acció pública, no es mes un concepte  polític que  jurídic, de forma que  
correspon  a cada Govern, inclosos els locals, ordenar les seves prioritats en l’àmbit de les 
seves respectives competències. 
 
2.5 Per a SANCHEZ MORÓN, “en su referencia a los “sectores, funciones y categorías 
profesionales prioritarios”, el precepto que analizamos (art. 3.Dos RD-L 20/2011) constituye 



una norma meramente orientativa o de finalidad, esto es, una especie de directriz que pretende 
conformar en alguna medida el contenido de las decisiones de que se trata. Dicho en otros 
términos: en el caso de que sea preciso incorporar nuevo personal de régimen temporal o 
interino por necesidades inaplazables, hágase no de manera aleatoria y menos aún 
generalizada, sino concentrando las nuevas incorporaciones en los servicios esenciales y,  en 
su caso, priorizando unos sectores, funciones y categorías sobre otros. A otra cosa no obliga el 
precepto que analizamos.” 
 
2.6 Tampoc existeix una definició legal de “servicio esencial” sinó que cada Administració és la 
que determina quins dels serveis que presta són essencials. 
 
2.7 A aquests respecte, es convenient comentar  que serveis essencials no són sinònim de 
serveis obligatoris.  Aquests últims són els recollits en l’article 26 de la LBRL i en tant que 
obligatoris podrien considerar- se essencials, però no són els únics essencials. 
 
2.8 En la Sentencia núm. 185/1995 de 14 desembre del Tribunal Constitucional, que  va 
enjudiciar la constitucionalitat de dita llei pot donar una pista també del que pot considerar- se 
com servei essencial:  el servei requerit és objectivament indispensable per a poder satisfer les 
necessitats bàsiques de la vida personal o social dels particulars d’acord amb  les 
circumstàncies socials de cada moment i lloc o, dit, d’altra forma, quan la renuncia a aquest 
bens, serveis o activitats priva al particular de d’aspectes essencials de la seva vida privada o  
social. La dilucidació de  quan  concorren  aquestes  circumstàncies  haurà d’atendre  a les  
seves característiques de cada cas concret. 
 
2.9 Sense ànims de ser exhaustius, en el àmbit municipal es podria  incloure dins dels serveis 
essencials tots aquells que són absolutament  necessaris per al benestar dels veïns i  els que 
permeten assegurar el funcionament regular de la pròpia Entitat Local i dels  seus òrgans de 
govern. 
 
2.10 Per tant, l’ajuntament i el seu organisme autònom podrà contractar personal temporal o  
nombrar funcionaris interins per a cobrir aquells llocs llur cobertura  consideri  urgent  i  
inajornable i llur desenvolupament  consideri també prioritari o que afecta al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
 
2.11 En definitiva, la possibilitat de fer contractació temporal de laborals o al nomenament de 
funcionaris interins passa per la justificació que el òrgan competent de l’ajuntament –l’ Alcalde 
segons l’article 21.1 lletres g) i h) de la LBRL-  faci de la prioritat del lloc (o del sector en el que 
dit lloc s’enquadri ) o de la especialitat del servei que presten i de la urgència i necessitat de 
cobrir dites places. Si les contractacions són per la residència Mare de Déu de la Riera, la 
competència recau en el seu President. 
2.12 A  aquest respecte, la  Dirección  General de la Función  Pública  del  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en resposta datada el 27 de gener de 2012 a una 
consulta plantejada per una Endidat Local, diu: 
 
“ Por lo que se refiere al apartado Dos del artículo 3, relativo a la contratación de personal 
temporal y nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, se trata 
de un apartado que también tiene el carácter de básico y, por tanto, aplicable a las Entidades 
que integran la Administración Local, y corresponderá a la Entidad Local correspondiente 
determinar si durante el año 2012 se puede proceder a la contratación de personal temporal en 
función de lo que la misma considere sean sectores, funciones y categorías  profesionales que 
se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
 
2.13 D’altra banda, la contractació de personal laboral, només és legalment possible per a 
desenvolupar  els llocs de treball  que no estén reservats a funcionaris, conforme als articles 



9.2 i 11.2 del EBEP i la legislació de funció pública en cada caso aplicable, i amb els límits i 
requisits que prevé l’article  15 de l’Estatut dels Treballadors i el Reial Decret 2720/1998, de 18 
de desembre.  
 
2.14 Estableixen  els articles 286 i 287 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, d'ara en endavant 
TRLMRLC, que l'accés a la condició de funcionari de carrera o de personal de les corporacions 
locals s'ha de fer d’acord amb l'oferta pública d'ocupació, mitjançant una convocatòria pública i 
els sistemes de concurs, concurs - oposició o oposició lliure, en els quals s'ha de garantir el 
compliment dels principis constitucionals d'igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat. 
 
2.15 El cas que ens ocupa és la contractació de personal laboral de caràcter no permanent pel 
qual i segons estableix l'article 19 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
s'ha de complir les garanties constitucionals indicades a l'apartat anterior. 
 
2.16 L'article  94 del Reglament del personal al servei de les entitats locals indica que el 
personal laboral no permanent és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, excepte en els casos de màxima urgència. En aquests casos el nomenament es 
publicarà en el BOPT i en el DOGC, i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se 
celebri. 
 
2.17 Es competència de l'alcalde, article 55 g) del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, contractar personal laboral no permanent mitjançant convocatòria pública i, si 
s'escau, amb observança de les normes de l'INEM, segons la modalitat de contractació laboral 
que s'adopti, per cobrir llocs de treball inclosos en la plantilla de personal, amb dotació 
pressupostària suficient i amb observança de les normes reguladores de l'oferta pública 
d'ocupació. 
 
2.18 En cas de màxima urgència i sempre que hi hagi crèdit suficient i no excedeixi el termini 
màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada es pot contractar directament el 
personal laboral per a treballs concrets (STSJ de la Comunitat Valenciana de 24 de març de 
2011). 
 
2.19 En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament i 
del seu organisme autònom, es considera que només hauria de procedir a la contractació de 
personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents, 
motivats degudament: 
 
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories 
professionals següents, que poden considerar prioritaris: 
 
Ajuntament 

- Sector neteja i manteniment xarxa viària, parcs i jardins municipals: oficials i peons en 

general 

- Sector neteja equipaments municipals: peons de neteja  

- Sector administració: auxiliars, oficials i tècnics. 

Residència 
- Sector atenció directa: auxiliars de geriatria i professionals membres de l’equip 

interdisciplinar 

- Sector atenció indirecta: Auxiliars de cuina, neteja i administració 

 
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es 
consideren essencials: 



Ajuntament 
- Servei de brigada municipal (neteja, parcs i jardins i manteniments) 

- Serveis de neteja d’equipaments municipals 

- Serveis administratius 

Residència 
- Serveis de cuina i neteja del centre residencial 

- Servei d’administració 

- Serveis d’atenció directa als residents 

 
Per tot això, es proposa al Ple, 
 
Declarar que L’Ajuntament de les Borges del Camp i la Residència Mare de Déu de la Riera 
només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal 
funcionari interí en els casos següents: 
 
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories 
professionals següents, que es consideren prioritaris: 
 
Ajuntament 

- Sector neteja i manteniment xarxa viària, parcs i jardins municipals: oficials i peons en 

general 

- Sector neteja equipaments municipals: peons de neteja  

- Sector administració: auxiliars, oficials i tècnics. 

 
Residència 

- Sector atenció directa: auxiliars de geriatria i professionals membres de l’equip 

interdisciplinar 

- Sector atenció indirecta: Auxiliars de cuina, neteja i administració. 

 
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es 
consideren essencials: 
 
Ajuntament 

- Servei de brigada municipal (neteja, parcs i jardins i manteniments) 

- Serveis administratius 

- Serveis de neteja d’equipaments municipals 

 
Residència 

- Serveis d’atenció indirecta (cuina, neteja i administració) 

- Serveis d’atenció directa (auxiliars de geriatria i membres de l’equip interdisciplinar). 

 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 

4. Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del cementiri 
municipal de les Borges del Camp 

 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 26 d’octubre de 2015, adoptà, per unanimitat, 
l'acord d'aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del cementiri municipal de 
les Borges del Camp i posar l'expedient a informació pública durant el termini d’un mes. 

L’anunci va ser publicat  al Diari de Tarragona del dia 2 de novembre de 2015, al DOGC núm. 
6990 del dia 4 de novembre de 2015, al BOPT núm. 256 del dia 5 de novembre de 2015, i al 



tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorregut el període d'informació pública, no s'ha 
presentat cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa es proposa al  Ple de l'Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 

 
1. Aprovar definitivament la modificació del reglament regulador del cementiri municipal de les 

Borges del Camp. 
 

2. Trametre a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de la Generalitat l'acord d'aprovació 
definitiva de la modificació del reglament i còpia del mateix modificat i publicar íntegrament 
de les modificacions al BOPT i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Al DOGC es publicarà 
un anunci indicant el BOPT que ha publicat el reglament. 

 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per majoria absoluta: 4 abstencions (ERC-AM)  i 6 vots 
a favor (CiU). 
 

5. Acord de modificació del règim de dedicacions dels càrrec electes 
 

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l’article 166 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, i d’altra normativa concordant, preveu que els 
membres de la corporació puguin percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, 
en les condicions que estableixi el ple de la corporació; i l’article 75.5 LRBRL regula la publicitat 
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
El Consistori actual, sorgit de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015,  es 
va constituir en sessió pública el dia 13 de juny,  i el 25 de juny va tenir lloc el Ple d’organització 
en el qual s’acordà el règim de dedicacions i indemnitzacions dels càrrecs electes. 
 
Posteriorment s’ha valorat la necessitat que el primer tinent d’alcalde i regidor d'Ensenyament, 
Esports i Participació i Transparència de l’Ajuntament, el senyor Josep Altès Juanpere, tingui 
aprovada una dedicació parcial per tal de portar a terme les tasques que té encomandes en 
funció del seu càrrec. També s’ha constatat que la dedicació atorgada a les regidores 
Montserrat Llauradó Aymamí i M. Del Mar Bravo Triquell no es correspon, amb molta 
diferència, amb el temps real que  dediquen a les seves funcions com a regidores de Joventut, 
Benestar i  Família i Salut, i  de Cultura i Festes, respectivament. 
 
Per tot això, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al ple de 
l’ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Establir que, a partir del dia següent de l’adopció d’aquest acord, el nou règim de 
dedicació i retribució per als regidors i regidores de la Corporació, i que modifica el que es va 
aprovar el dia 25 de juny de 2015: 
 

Nom i cognoms Règim de dedicació 
% de 

dedicació 
Retribució bruta anual 

Montserrat Llauradó Aymamí Parcial 25% 7.500,00 

M. Mar Bravo Triquell Parcial 25% 7.500,00 

Natàlia Mariné Sedó Parcial 25% 7.500,00 

Ramon Mestre Figueras Parcial 25% 7.500,00 

Josep Altès Juanpere Parcial 25% 7.500,00 

 



SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues corresponents a les dotze 
mensualitats de l’any i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i publicar el present acord al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que fa aquesta proposta perquè transcorreguts sis 
mesos des de l’ inici de la legislatura ha comprovat que les dedicacions que es van proposar i 
aprovar en la sessió plenària d’organització del mes de juny no es corresponen, en els casos 
de les regidores Mar Bravo i Montse Llauradó, amb el temps que a la pràctica hi dediquen,  i 
menys encara en el cas del primer tinent d’alcalde a qui no se li va aprovar cap dedicació. 
Remarca que la retribució que es proposa és la mateixa per tots els membres de l’equip de 
Govern ja que entén que així és més just i s’ajusta més a les necessitats reals. Afegeix que és 
conscient que aquest és un tema sobre el qual es fa molta demagògia però està convençut que 
és una proposta adequada i que tot i així queda molt per sota del temps real que hi dediquen i 
de les retribucions recomanades des de les associacions municipalistes. Tot seguit pregunta si 
algun membre del Consistori vol fer ús de la paraula. 
 
Per grup d’ERC pren la paraula la regidora Isabel Rodríguez qui manifesta que des del seu 
grup no són contraris a que  els regidors cobrin, que son conscients que s’hi dediquen moltes 
hores i que es troben amb molts problemes, fins i tot es podria dir que de vegades és 
impagable; el que no troben normal és que es modifiqui l’acord en tan poc temps, i a més 
pensen que és un greuge comparatiu vers alguns treballadors de l’Ajuntament que cobren 
menys i fan més hores i volen que això s’arregli. 
 
L’alcalde manifesta que està totalment d’acord. Sobre el fet que es modifiqui l’acord del règim 
de dedicacions dels regidors en tan poc temps és decisió exclusivament seva ja que durant 
aquest període ha pogut valorar amb més coneixement de causa els temps que hi dediquen i 
per això proposa la modificació, modificació que no suposa un increment de la retribució, sinó 
un increment del temps de dedicació. Pel que fa a la qüestió de la retribució dels treballadors, 
és cert que hi ha alguns treballadors que tenen una retribució molt baixa i vol deixar clar que 
això no és per voluntat de l’Ajuntament, però les estrictes limitacions legals vigents en aquests 
darrers anys han congelats algunes situacions injustes que s’haurien de modificar. Per aquest 
any està previst elaborar, amb  el suport de la Diputació de Tarragona, la relació de llocs de 
treball, en el marc de la qual està previst corregir aquests desajustos.  
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 vots en contra (ERC) i 6 vots a favor (CiU). 
 

6. Assumptes sobrevinguts 
 
4.1 moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre 
 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen 
un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el 
de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega 
el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses 
associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la 
greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta 
de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 



El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el 
vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre 
i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les 
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 
hm

3
/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm

3
/anuals i per a un any humit, de 

9.907 hm
3
/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a 

casos de sequera prolongada amb 3.518 hm
3
/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals 

que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran 
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de 
Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser 
atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm

3
/anuals (sense 

diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm
3
/anuals menys, que els proposats per la 

Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà 
un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan 
Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el 
cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total 
de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous 
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat 
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i 
van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 
4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al 
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta 
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i 
va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal 
d’Esquerra de Les Borges del Camp proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Les Borges del Camp a 
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de 
Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
 
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres 
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de 
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la 
Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre. 
 
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment 
del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats. 
 



5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
La regidora Rosa Abelló explica la moció i s’aprova per unanimitat. 
 

7.  Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que s’està tramitant la cessió de l’edifici de la 
residència a favor de l’Ajuntament, i que tot i que encara no hi ha data, espera que se signi 
aviat. Això és important perquè si l’edifici és municipal s’hi podran portar a terme algunes 
actuacions necessàries que ara estan aturades. 
 
A  continuació explica que el pressupost de l’ACA del 2016 inclou l’ import definitiu per poder 
finalitzar l’execució i posada en funcionament de la depuradora. Creu que això és un bon 
senyal i espera que finalment aquest any sigui el definitiu. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si el pressupost inclou portar-hi l’electricitat, a la qual cosa 
l’alcalde respon afirmativament. 
 
L’alcalde explica que aquesta setmana s’ha reunit amb un representant de l’Associació Amics 
del Ferrocarril. Aquesta Associació actualment estan fent gestions per posar en marxa un tren 
turístic que passaria per la línia del nostre municipi, i aprofitant l’avinentesa han estat parlant 
per mirar de trobar una solució per l’edifici de l’estació i pels dipòsit on s’ha ensorrat un tros de 
la teulada. Cal dir que ha quedat impressionat per l’arquitectura dels dipòsits, creu que en tot 
Catalunya no hi ha uns dipòsits semblants i s’ha compromès a fer alguna gestió per veure si 
ADIF ens poguessin cedir aquests equipaments. El que han fet en altres municipis és fer 
cessions a vint anys aproximadament i a canvi cobren un lloguer. 
 
A continuació vol felicitar a les regidores per l’organització dels actes de les Festes de Nadal i 
de la Festa Major. Remarca que ha estat un èxit. El parc de Nadal va funcionar molt bé, i la 
revetlla de Cap d’Any va ser tot un èxit. 
 
La regidora de Festes Mar Bravo vol remarcar el grup de Joves va treballar molt i que la seva 
col·laboració va ser molt important. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta quan va costar el grup musical de la revetlla de Cap 
d’Any i qui va pagar els cambrers. Explica que ho pregunta perquè la  gent ho va trobar molt 
econòmic, va venir molta gent de fora perquè el preu era molt més barat que en altres 
municipis. 
 
La regidora Mar Bravo manifesta que el grup musical va constar 2.420 € iva inclòs i que va anar 
a càrrec de l’Ajuntament. Pel que fa als cambrers els van pagar a mitges amb l’empresa 
adjudicatària del càtering. Explica que el problema va sorgir perquè no es va posar que les 
places eren limitades i es van trobar desbordats, motiu pel qual van haver d’ampliar el nombre 
de places i  també el nombre de cambrers per poder atendre el servei. Va ser fruit de la 
inexperiència. Explica que el preu ha estat econòmic perquè des de l’Ajuntament es va fer tot el 
muntatge de les taules i la decoració i d’aquesta manera el preu del càtering es va poder oferir 
molt ajustat perquè ells només van haver d’arribar i posar els coberts, les copes i els plats. 
 
L’alcalde afegeix que va anar molt bé però, amb l’experiència, intentaran fer-ho millor el proper 
any. 
 



Per acabar el seu informe l’alcalde explica que aquest cap de setmana s’obriran les portes de 
l’edifici de cal Casals perquè tothom el pugui visitar, s’obrirà dissabte i diumenge, i el dissabte a 
les 6 de la tarda, la coral farà una petita actuació a la sala d’actes de la planta baixa. 
 

8. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta per l’Altaveu Ciutadà, diu que el darrer que hi ha penjat a la 
web és d’octubre de 2014. 
 
L’alcalde diu que el darrer es va fer a començaments del 2015 i ara està previst fer-ne un de 
nou. Explica que ell pensa que és una bona eina però que perquè sigui realment efectiva ha 
d’haver més gent apuntada. Ara s’està fent campanya per recollir més voluntaris i espera que 
creixi el nombre de participants per poder continuar avançant en la participació. 
 
La senyora Abelló pregunta sobre la contractació d’un treballador del poble pel Programa de 
Treball del Consell Comarcal. L’alcalde explica que els requisits d’aquests programes són molt 
estrictes, que són programes per persones que tinguin una situació de necessitat molt extrema 
i que es va contractar una persona del municipi i que està funcionant molt bé. 
 
Continua la regidora Rosa Abelló i demana informació sobre l’ampliació de l’escola de primària. 
 
L’alcalde explica que els Serveis Tècnics estan treballant en la proposta tècnica del nou edifici, 
documentació que en breu es presentarà al Departament d’Ensenyament. 
 
Per acabar, la regidora Rosa Abelló remarca que finalment s’ha desbrossat el camí dels 
Diumenges. 
 
Per acabar la regidora Isabel Rodríguez demana alguns aclariments sobre el servei de bar 
durant la Festa Major que són atesos per la regidora de Festes Mar Bravo. 
 
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 
 
 
 
 


