
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/16 
Caràcter: extraordinari  
Data: 11 d’octubre de 2016 
Horari: de les 18,30 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. 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 
2. Proposta de nomenament de jutge de pau titular  
3. Proposta de nomenament de jutgessa de pau suplent 
4. Manifest en defensa del ferrocarril al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 
 
Anualment, dins el darrer quadrimestre, l’ajuntament ha de revisar els impostos, taxes i preus 
públics vigents al municipi, per tal de preveure, si cal, la seva modificació. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals regula, entra d’altres coses, els recursos de les entitats 
locals, i d’acord amb l’article 2.1.b) els tributs propis els classifica en taxes, contribucions 
especials i impostos, a banda dels recàrrecs exigibles sobre els impostos de les comunitats 
autònomes o d’altres entitats locals. 
 
Enguany es proposa modificar cinc ordenances fiscals, algunes per actualització de la 
normativa vigent i altres per ajustar els preus de les mateixes: la de recollida de residus urbans; 
la del servei de llar d’infants; la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local; la reguladora de l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de 
la via pública per a l’aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena;  i la de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
 
La voluntat de l'equip de Govern és la de seguir amb la política de modificar mínimament les 
ordenances fiscal.  



Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions següents  a les ordenances fiscals vigents:  
 
Ordenança reguladora de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació d’aquests residus 
 
Es proposa la modificació de les quotes previstes  a l’article 6.2 de l’ordenança, així com 
l’adaptació de l’article 8:  
 

1.  Habitatges urbans     49,00     Quota quadrimestral  

2. Habitatges urbans bonificats     25,00     Quota quadrimestral 

3. Habitatges en sòl rústic     34,00     Quota quadrimestral  

4. Activitats sector hostaleria   100,00     Quota quadrimestral  

5. Comerços alimentaris/mixtes fins 100 m2     67,00     Quota quadrimestral  

6. Comerços alimentaris/mixtes més  100 m2   100,00     Quota quadrimestral  

7. Activitats industrials en general fins 100 m2     94,00     Quota quadrimestral  

8. Activitats industrials en general més  100 m2   117,00     Quota quadrimestral  

9. Serveis administratius i act. comercials div.     67,00     Quota quadrimestral  

10. Servei porta a porta de recollida del cartró comercial     25,00     Quota trimestral  

 
Així mateix s’hauria d’adaptar l’article 8. A l’apartat 3, on posa dues remeses seran tres 
remeses. A l’apartat 4 quedarà redactat de la forma següent: “ L’any de baixa, el servei es 
cobrarà per quadrimestres complerts. Si se sol·licita abans del darrer dia del quadrimestre la 
baixa tindrà efectes a partir del padró següent. L’any de l’alta, la quota es prorratejarà per 
mesos sencers.”   
 
Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants 
 
La proposta per al curs 2016-2017 és modificar la quota d’ensenyament que passarà a ser de 
170,00 €, sense distinció entre matí o tarda i matí i tarda,  i el preu del dinar i el de vigilància 
que es proposa sigui de 122,00 € i 30,00 € mensuals respectivament. La resta no es modifica. 
 
 
Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local  
 
Es proposa la modificació de l’article 5.2: 
 
Preu 1. Venda Ambulant ocupació de terrenys d’us públic local amb parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic: 
 
1- Ocupació temporal (els dilluns no festius): 1,55 € ml i dia 
2- Ocupació eventual (dies puntuals): 1,71 € ml i dia 
 
Preu 2. Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, 
runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues: per cada m2 o fracció de 
superfície ocupada: 3,45 € al mes 

 
Preu 3. Ocupació de terrenys d’us públic local amb taules i cadires: per cada m2 o fracció de 
superfície ocupada: 3,60 € per temporada 

 



Preu 4. Utilització privativa o aprofitament especials del sòl, subsòl o projectura de la via 
pública o terrenys d'ús públic per empreses explotadores de serveis: l'1.5% dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal.  
Aquesta taxa estarà sotmesa a allò que disposi la normativa que li sigui d’aplicació.  
 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserves de la via pública per l’aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 
 
Es modifica la normativa de referència de l’article 12.5 per haver estat derogada. 
 
Redactat proposat: “Podran ser beneficiaris de la llicència d’aparcament exclusiu els titulars de 
vehicles de minusvàlids als quals es refereix el número 11 de l’annex 1 del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre el Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, i els adaptats per a la seva conducció per 
persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència sigui inferior a 14 ó 17 cavalls 
fiscals i pertanyin a persones minusvàlides o discapacitades físicament, amb un grau de 
minusvalidesa  física igual o superior al 65 per 100, i no sigui utilitzada per cap altra vehicle. En 
qualsevol cas, els subjectes passius no podran sol·licitar més d’una reserva per vehicle.” 
 

Ordenança fiscal reguladora de l' impost sobre l' increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 

Es proposa un nou redactat de l’article 4. Exempcions i bonificació 

 
1. Estaran exempts els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels 

següents actes: 
 

a) La constitució i transmissió de drets de servitud. 
 

b) Les transmissions de béns  que es trobin dintre del perímetre delimitat com a Conjunt 
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l' establert 
a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o 
titulars de drets acreditin que s'han realitzat a llur càrrec obres de conservació, millora o 
rehabilitació en aquests immobles.  
 
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits: 
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de 

generació del tribut. 
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral 

de l'immoble. 
- Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara que 

parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres 
als efectes de la determinació del percentatge de l'apartat anterior. 

 
Amb la sol·licitud  caldrà adjuntar la següent documentació: 
- Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt 

Històric i Artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès cultural. 
- Llicència municipal autorizant les obres. 
- Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posi de manifest que 

l'actuació ha consistit en la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, 
així com el cost d'execució de les mateixes. 

 



2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan 
l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les següents persones o entitats: 
 

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, a les que pertanyi el municipi, així 
com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les 
Comunitats Autònomes i d'aquestes entitats locals. 

b) El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les que s'integri aquest 
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter al dels 
organismes autònoms de l'Estat. 

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents. 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social, regulades a 

la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les assegurances privades. 
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les 

mateixes. 
f) La Creu Roja Espanyola 
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o 

convenis internacionals. 
 
3. Les transmissions realitzades en motiu de la dació en pagament de l’habitatge habitual del 

deutor hipotecari o garant d’aquest, per la  cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca 
que recaigui sobre aquest, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de 
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els 
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.  
 
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol 
altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per 
a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la venda de l’habitatge.  
 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi estat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors 
a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.  
 
Respecte el concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la renta de les persones físiques i de modificació parcial de les 
lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni. A 
aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.  
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmitent davant 
l’Administració tributària municipal.  
 
Respecte d’aquesta exempció, no resultarà d’aplicació allò que disposa l’article 9.2 de la 
Llei d’hisendes locals 

 
4.  S'aplicarà una bonificació del 50 per cent a les transmissions de béns, i en la transmissió o 

constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per 
causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i 
adoptants, sempre que l’immoble hagi estat el domicili habitual del causant. 

 
Amb la sol·licitud  caldrà adjuntar el següent document: 
 
-  Certificat de defunció 
-  Document públic d'acceptació d'herència 



 
En el supòsit que el beneficiari no hagi tramitat la sol·licitud de bonificació però l’Ajuntament 
disposi de la documentació acreditativa del dret a la mateixa, la podrà aplicar d’ofici. 
 
No es podran concedir més bonificacions que les per meses per llei. 
 
També és proposa la següent modificació de l’article 6 que preveu els tipus de gravamen i quotes: 
 
Taula del percentatge segons el període de generació: 

 

Període de generació % 2016 %  2017 % màxim 

Entre 1 i 5 anys 2,70 2,90 3,70 

Fins a 10 anys 2,50 2,70 3,50 

Fins a 15 anys 2,30 2,50 3,20 

Fins a 20 anys 2,10 2,30 3,00 

 
Taula dels tipus de gravamen: 
 

Període de generació Tipus 
2016 

Tipus 
2017 

Tipus 
màxim 

Entre un i cinc anys 20 22 30 

Fins a 10 anys 20 22 30 

Fins a 15 anys 20 22 30 

Fins a 20 anys 20 22 30 

 
SEGON.  Posar l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptats des 
del següent al de la publicació de l’anunci al BOPT. Durant aquest període, tothom qui tingui la 
condició d’interessat , en els termes que estableix l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
mitjançant el qual es qual s’aprova el text refós de al Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
TERCER. Quan no s’hagin presentat al·legacions, les modificacions proposades s’entendran 
definitivament aprovades i es publicaran íntegrament al BOPT. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica la proposta de modificació d’ordenances fiscals 
remarcant que les que tenen increment són les del servei de recollida d’escombraries i la de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta els motius dels increments i si aquest és degut a alguna 
penalització per fer malament la recollida selectiva. 
 
L’alcalde explica que no es tracta de cap penalització, que el servei de recollida d’escombraries 
és deficitari i que l’increment que es proposa no és suficient, però la voluntat és ajustar-lo una 
mica més a la realitat. També explica que s’ha fet una distribució diferent dels comerços i 
indústries en funció de que tinguin una superfície inferior o superior a 100 m2, s’ha creat una 
categoria especial pel sector de la hoteleria i restauració i s’ha afegit una nota tarifa pel servei 
porta a porta de la recollida de cartró. Aquest servei fins ara l’assumeix l’Ajuntament en la seva 
totalitat i es proposa  que els comerços beneficiaris col·laborin aportant entre el 40 i el 50% del 
seu cost. 
 
La regidora Isabel Rodríiguez pregunta si és degut a que es va allargar els terminis de 
pagament dels soterrats. 
 



L’alcalde diu que no té res a veure, que el sobrecost té a veure estrictament amb la recollida i 
que ha anat just per no resultat penalitzats, però de moment no ha succeït. S’està treballant en 
una campanya per conscienciar els usuaris i millorar la recollida cara al 2017. 
 
La regidora Isabel Garcia demana si es podria millorar el servei de recollida d’olis. 
 
La tinent d’alcalde Natàlia Mariné explica que estan mirant diferents empreses per fer-ho. Fins 
ara la que més ha agradat és un sistema de contenidors on es dipositen els olis en ampolles de 
plàstic, és molt pràctic i net. El problema és que la proposta inclou fer la recollida de la roba 
usada i aquest contenidor el tenim amb el Consell Comarcal. Cal acabar de parlar-ho. 
 
Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut 
com a plusvàlua, es modifica el redactat de l’article de les exempcions i bonificacions i 
s’incrementa 0,20 el percentatge, de forma lineal,  i en dos punts el tipus a aplicar a la quota 
resultant. Aquesta ordenança no s’havia increment des de feia molts anys i s’ha considerat 
adequat fer-ho cara al 2017. 
 
La proposta es posa a votació i s’aprova per majoria absoluta: 5 abstencions (ERC i CP) i 6 
vots a favor (CiU). 
 

2. Proposta de nomenament de jutge de pau titular  
 

Aquest mes d’octubre de 2016 finalitza el període de quatre anys pels quals l'actual jutge de 
pau titular de les Borges del Camp va ser nomenant per la Sala del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

Davant la necessitat de proposar un nou nomenament pels propers quatre anys, d'acord amb 
allò que s'estableix als articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau i 101 i següents de la llei orgànica del Poder Judicial, el dia 30 d'abril de 2008, l'Alcaldia 
incoà expedient per tramitar el nomenament del jutge de pau titular. 
 
Mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 177 del dia 15 de setembre de 2016, al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i del jutjat de pau de les Borges del Camp i al del Jutjat Degà de 
Reus, es va fer pública la convocatòria perquè tothom que hi estigués interessat pogués 
presentar la seva sol·licitud.  
 
S'ha presentat una sola petició del senyor Ramon Playà Pérez, qui, a més de complir tots els 
requisits legalment establertes, està exercint, actualment, el càrrec. 
 
L'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau estableix: "De conformitat 
amb allò que disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l'elecció del jutge de 
pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho 
demanin. Si no hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos 
requisits de procediment". 
 
Per tot l'exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

 
1. Proposar com a jutge de pau titular al senyor Ramon Playà Pérez 

 
2. Trametre l'acord i documentació complementària al jutge degà del partit judicial per tal 

que el traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui 
expedirà el nomenament i el publicarà al BOPT. 

 



L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

3. Proposta de nomenament de jutgessa de pau suplent 
 
Aquest mes d’octubre de 2016 finalitza el període de quatre anys pels quals l'actual jutgessa de 
pau suplent de les Borges del Camp va ser nomenada per la Sala del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Davant la necessitat de proposar un nou nomenament pels propers quatre anys, d’acord amb 
allò que s’estableix als articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau i 101 i següents de la llei orgànica del Poder Judicial, el dia 30 d’abril de 2008, l'Alcaldia 
incoà expedient per tramitar el nomenament del jutge de pau suplent. 
 
Mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 177 del dia 15 de setembre de 2016, al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i del jutjat de pau de les Borges del Camp i al del Jutjat Degà de 
Reus, es va fer pública la convocatòria perquè tothom que hi estigués interessat pogués 
presentar la seva sol·licitud.  
 
S'ha presentat una sola petició de la senyora M. Dolors Sans Ciurana, qui, a més de complir 
tots els requisits legalment establertes, està exercint, actualment, el càrrec. 
 
L'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau estableix: "De conformitat 
amb allò que disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l'elecció del jutge de 
pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho 
demanin. Si no hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos 
requisits de procediment". 
 
Per tot l'exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

 
1. Proposar com a jutge de pau suplent la senyora Maria Dolors Sans Ciurana. 

 
2. Trametre l'acord i documentació complementària al jutge degà del partit judicial per tal 

que el traslladi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui 
expedirà el nomenament i el publicarà al BOPT. 

 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 

 
4. Manifest en defensa del ferrocarril al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 

 
Cada any hi ha més de quatre milions d'usuaris que utilitzen el tren al Camp de Tarragona i a 
les Terres de I'Ebre. La major part d'aquest viatgers, més del vuitanta per cent, usen les línies 
R14, R15 iR16 que recorren diàriament els pobles i  ciutats de les nostres comarques amb 
destinació Barcelona. 
 
Aquestes línies s'estan deteriorant progressivament per la manca d'inversions. En el seu 
recorregut  per la demarcació s'han detectat 26 trams on els trens han de reduir la velocitat pel 
mal estat  de les vies o la catenària. Les incidències i les avaries són cada cop més freqüents, 
els retards s'’han fet crònics, i el temps de recorregut entre les estacions augmenta. El material 
mòbil cada cop és més vell - hi ha combois que tenen més de quaranta anys de servei- i la 
seva renovació s’està fet molt lentament. I a tot això, cal afegir el deteriorament de les 
estacions i la continua  reducció de personal encarregat deis serveis i manteniment. 
 



La poca fiabilitat i el mal servei esta obligant a moltes persones a cercar altres mitjans de 
transport per desplaçar-se de manera que els serveis regionals han perdut ja un vint per cent 
d'usuaris en  deu anys. En canvi, aquesta pèrdua no es produeix en els  trens  que  uneixen   
Lleida i Girona amb  Barcelona. En aquests territoris  s'han modernitzat les infraestructures i els 
combois o bé s'han posat en marxa serveis de regionals d'alta velocitat que escurcen 
notablement els temps de viatge. 
 
Mentre  els regionals es deterioren,  el Ministeri de Foment inverteix gran quantitat de diners en 
nous traçats ferroviaris i serveis d'alta velocitat. Les noves línies que travessen el nostre territori  
-Alta Velocitat Madrid-Barcelona, Corredor Barcelona- Valencia- s'han dissenyat al marge de 
les necessitats de mobilitat  del territori. 
 
Els nous serveis de llarga distància de molta més qualitat, com els  AVE i Alvia, no arriben a les 
ciutats i la ubicació de l'estació del Camp de Tarragona, lluny de les principals ciutats,dificulta  
l'accés deis viatgers. 
 
També esta pendent la necessària connexió en ample europeu per a mercaderies, l’anomenat  
Corredor  del   Mediterrani.  La proposta  del Ministeri  de Foment feta el 2012, que projectava 
travessar el territori amb la instal·lació d'un  tercer fi a la línia de la costa,  ni tan sols s'ha 
començ at. A més, ara sabem que en el trajecte Valencia Castelló on  s'ha iniciat  la instal·lació 
del tercer fil,  les obres estan afectant molt seriosament tots els serveis regionals i , el que 
encara és mes greu,poden afectar seriosament  la qualitat del servei un cop instal·lat. 

 
Els darrers mesos la situació ha esdevingut  insostenible,  gairebé dramàtica, pera les persones 
que s'han de desplaçar per motius  laborals, d'estudis  o per  assolir determinats    serveis.  Cal   
una   actuació   decidida   i urgent   de   les   diferents administracions  implicades  i de les 
entitats  del territori per aconseguir millorar  el servei ferroviari  al Camp de Tarragona i les 
Terres de I'Ebre, especialment  per als trens que s'usen diàriament i que responen a les 
necessitats diàries de mobilitat del habitants de les nostre comarques: 

 

 Aprovar un Pla d'inversions a curt termini en infraestructura, estacions i material mòbil per  

millorar   les  línies  més  utilitzades,  R14,   R15  i R16  i aconseguir  uns  trens dignes, 

fiables, còmodes i accessibles . 

 Establir serveis regionals d'alta velocitat   des de les principals estacions urbanes que 

connectin les nostres comarques amb Barcelona. 

 Destinar l'actual traçat  de la via  entre Tarragona i Cambrils al servei deis  viatgers 

d'aquestes localitats i iniciar una progressiva transformació  de la via actual en un trentram 

integrat urbanísticament al territori. 

 Planificar l'arribada de  l'ample  europeu  sense perjudicar  els serveis de passatgers. 

Encaminar les mercaderes per !'interior,  per les àrees menys  poblades  recuperant la línia 

Perafort-Roda en ample europeu . 

 Estendre els sistemes tarifaris integrats entre els diferents modes de transport públic. 

 Crear I'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de I'Ebre. 

S’aprova per unanimitat. 
 
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 


