
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 17 de novembre de 2016 
Horari: de les 19,00 h a les 20,00 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 22 de setembre i la del dia 11 d’octubre 
de 2016 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2015 
4. Aprovació inicial de la modificació 4 del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 

2016 
5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2017 corresponent a  l’Ajuntament, la 

residència Mare de Déu de la Riera i Les Borges Gestió Entitat Pública Empresarial, i 
els seus documents adjunts. 

6. Moció en suport als 25 anys de “La Marató de TV3” 
7. Assumptes sobrevinguts 
8. Informe de l'Alcaldia 
9. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 22 de setembre i la del dia 11 
d’octubre 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 22 de setembre de 2016 i la de 
caràcter extraordinari del dia 11 d’octubre de 2016. La regidora Rosa Abelló demana que es 
modifiqui el final de l’acta de la darrera sessió ordinària perquè l’alcalde no hi era a l’aixecar-se la 
sessió. S’acorda per unanimitat fer dita correcció i s’aproven per unanimitat ambdues actes. 
 



2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
22/9/2016 

132. Incoació d’expedient per a la tramitació de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2017. 
 
7/10/2016 
133. Ampliació del termini de fraccionament de deute. 
 
11/10/2016 
134. Autorització de baixa i nova liquidació d’un rebut d’escombraries. 
135. Autorització de baixa i nova liquidació de diversos rebuts de manteniment del cementiri 
municipal. 
 
20/10/2016 
136. Aprovació del cost efectiu dels serveis prestats per l’entitat local durant l’exercici 2015. 
 
26/10/2016 
137. Baixa i nova liquidació de diversos rebuts de cementiri i recollida d’escombraries  
138. Diligència d’embargament de crèdits de Borràs Decomat, SL per l’Agència Tributària 
 
27/10/2016 
139. Compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL 
 
7/11/2016 
140. Inici de l’expedient número 4 de modificació del Pressupost Municipal corresponent a 
l’exercici 2016. 
 
8/11/2016 
141. Autorització de baixa i nova liquidació de diversos rebuts d’escombraries. 
142. Arxiu de l’expedient incoat a Promocions Rovijun, SL per la neteja del solar situat al carrer 
de la Mediterrània, parcel·la F1 degut a que la propietat de la finca no és seva. 
 
10/11/2016 
143. Incoació d’expedient per licitar la contractació del subministrament d’una fotocopiadora per 
les oficines de l’Ajuntament, mitjançant el sistema de rènting. 
144. Autorització a favor de la Societat de Caçadors de les Borges del Camp per senyalitzar i 
tancar els camins de les Costes i el de les Ferreteres el dia 12 de novembre de 2016 amb 
motiu d’una batuda de senglars.  
145. Incoació d’expedient per a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2017. 
 

3. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 
2015 

 
L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es 
destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 
 
L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 
destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit 
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit 



en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat 
l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de 
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, 
despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament 
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2016, si 
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament 
disponible. 
 
L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la Direcció 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids 
disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament proposa l'adopció del següent acord:  

Primer. Aprovar la següent distribució del superàvit consolidat: 

Superàvit de la liquidació 244.143,83 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost 0,00 

AD finançades amb fons propis 34.744,68 

Import a distribuir 209.399,15 

Import mínim de reducció d'endeutament 194.603,13 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 14.796,02 

Import de lliure disponibilitat 225.150,85 

 
Segon. Incorporar al Pressupost la quantitat de 14.796,02 €  i destinar-la a inversió 
financerament sostenible, sempre que es compleixi amb els requisits de l’article 32  de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Tercer. Reduir l’endeutament a mesura que els recursos líquids ho permetin, sense posar en 
risc les obligacions econòmiques de l’Ajuntament ni el compliment de la llei de la morositat. Per 
tal de garantir-ho s’afectaran els recursos a dita finalitat. 
 
L’alcalde explica la proposta i demana i hi ha alguna qüestió. La regidora Rosa Abelló pregunta 
sobre el destí de la inversió financerament sostenible. L’alcalde explica que no està previst i 
que prèviament s’han de complir tots els requisits que estableix la normativa. S’aprova per 
unanimitat. 
 

4. Aprovació inicial de la modificació 4 del Pressupost Municipal corresponent a 
l’exercici 2016 

 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de Pressupost 4/2016 mitjançant suplement de crèdit. 
 



La Regidoria d’Hisenda, el la mateixa data, ha proposat les partides i els imports que s’han de 
modificar, i des de Secretaria Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 4/2016 de suplement de crèdit, per 
import de 5.500,00 € del pressupost de l’Ajuntament i 4.000,00 € del pressupost de la 
residència. Aquesta modificació es finança amb la minoració d’altres aplicacions 
pressupostàries, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
Ajuntament 
 

A.P. Nom 

Consignació inicial + 
modificacions 

anteriors Proposta d'increment Consignació definitiva 

920/131/00 Personal laboral temporal 8.000,00                      1.600,00                        9.600,00    

334/480/01 
Subvencions festa de l’oli 
Cooperativa i cartell IES 14.150,00                    2.085,00                       16.235,00    

330/623/02 Climatització cal Casals 15.000,00                    1.515,00                        16.515,00    

920/636/00 
Equips procés de la 
informació 3.000,00 300,00 3.300,00 

   TOTAL  40.150,00                    5.500,00                       45.650,00    

 
Finançament: 
 

Minoració altres aplicacions pressupostàries: 920/160/00 (1.600,00); 920/226/99 (900,00); 
920/240/00 (1.000,00); 231/480/00 (2.000,00) 
 



Residència Mare de Déu de la Riera 

 

A.P. Nom 

Consignació inicial 
+ modificacions 

anteriors Proposta d'increment 
Consignació 

definitiva 

231/131/00 
Personal laboral 
temporal 81.500,00                      4.000,00                        85.500,00    

 
Finançament: 
 

Minoració altres aplicacions pressupostàries:  231/221/05 (4.000,00) 
 

SEGON. 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 explica la proposta i s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor (CiU) i 5 
abstencions (ERC i CP), 
 

5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2017 corresponent a  l’Ajuntament, la 
residència Mare de Déu de la Riera i Les Borges Gestió Entitat Pública 
Empresarial, i els seus documents adjunts. 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. La secretària 
interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i els 
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes i empreses 
que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, 
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, 
és el següent: 
 

INGRESSOS  AJUNTAMENT  RESIDENCIA  EPE CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS         

1. Impostos directes              678.000,00                          -                         -              678.000,00    

2. Impostos indirectes                15.000,00                          -                         -                15.000,00    

3. Taxes i altres ingressos              229.500,00                880,00                       -              230.380,00    

4. Transferències corrents              501.912,06         675.100,00                       -           1.177.012,50    

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

5. Ingressos patrimonials                31.840,00                   20,00        28.584,00              60.444,00    

6. Alienació inversions reals                               -                            -                         -                               -      



7. Transferències capital              203.836,85                          -                         -              203.836,85    

8. Actius financers                               -                            -                         -                               -      

9. Passius financers                               -                         -                         -                               -    

TOTAL INGRESSOS          1.660.089,35         676.000,00        28.584,00         2.364.673,35    

     DESPESES  AJUNTAMENT  RESIDENCIA  EPE CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS         

1. Despeses de personal              496.200,00         452.800,00                       -              949.000,00    

2. Despeses bens corrents i serveis              711.272,69         195.400,00        21.589,00            928.261,69    

3. Despeses financeres                  9.500,00             2.000,00                       -                11.500,00    

4. Transferències corrents              127.175,00           12.800,00                       -              139.975,00    

5. Fons de contingència                               -                            -                         -                               -      

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

6. Inversions reals              282.622,66           13.000,00           6.995,00            302.617,66    

7. Transferències capital                               -                            -                         -                               -      

8. Actius financers                               -                            -                         -                               -      

9. Passius financers                33.319,00                          -                         -                33.319,00    

TOTAL DESPESES          1.660.089,35         676.000,00        28.584,00         2.364.673,35    

 

SEGON. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
per l’Ajuntament, per import de 2.302.770,35 € d’acord amb el següent detall: 
 

Sostre de despesa no financera Import 

1. Despeses de personal 949.000,00 

2. Despeses bens corrents i serveis 906.672,69 

3. Despeses financeres 11.500,00 

4. Transferències corrents 139.975,00 

5. Fons contingència 0,00 

6. Inversions reals 295.622,66 

7. Transferències capital 0,00 

TOTAL  2.302.770,35 

 
 
Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim legal en relació amb 
el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es relaciona a continuació: 
 
 

Regla despesa liquidació 2016 2.054.264,17 

Regla despesa pressupost 2017 1.955.857,91 

Marge de compliment regla despesa   98.406,26 

Marge de compliment estabilitat 5.836,24 

Import màxim que pot augmentar el sostre de despesa, 
sempre que hi hagi finançament 5.836,24 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.308.606,59 

 

TERCER. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 
 
QUART. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
CINQUÈ. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 



SISÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i fa una explicació general de la proposta de Pressupost que 
he presenta a aprovació, fent incís en les partides més remarcables. Pel que fa a les partides 
ordinàries explica que s’ha afegit la 1532.227.99 amb un pressupost d’onze mil euros amb la 
voluntat de reforçar la neteja de vies urbanes atès que les limitacions que la legislació vigent 
imposa a la contractació de personal fa que la brigada no es pugui ampliar i no poden abastar 
tota la feina que haurien de fer. Aquesta és una tasca que podria fer la Cooperativa Agrícola. 
Pel que fa a les inversions explica els diferents projectes que s’inclouen, fent un esment 
especial al reforç d’enllumenat públic al camí d’accés al camp de futbol i cementiri que queda 
molt fosc i està molt transitat. També explica que s’ha tornat a incloure el parc de l’escorxador 
que s’executarà si s’aconsegueix una subvenció de la Diputació; que aquest 2017 es liquidarà 
el darrer termini del pagament de la compra de la casa de l’av. M. Martorell, 64; la reforma 
d’equipaments culturals inclou tot un seguit de petites actuacions als diferents equipaments 
municipals (ajuntament, magatzem municipal, cal Dasca, ...); també es preveu la compra d’una 
petita porció de la finca de la Baixada de la Creueta, 1 i fer ús de l’opció de compra de la finca 
de l’av. M. Martorell, 66; pel que fa a l’enderroc i adequació dels edificis de propietat municipal 
situats a l’av. M. Martorell, 64 i plaça de Sant Antoni, 9, està previst que s’executi a través d’un 
conveni amb l’INCASOL. Afegeix que no es pressupostes les inversions a finançar amb el PAM 
2017-2020 perquè encara no han sortir les bases i no sabem els requisits que hauran de reunir 
els projectes que es vulgui incloure en aquest pla, no es té informació suficient. 
 
Les inversions de la residència pugen uns 13.000 € en total i són petites reposicions. Les de les 
Borges Gestió no arriben a 7.000 € i són per petites inversions de la sala polivalent. 
 
Per acabar explica les subvencions nominatives que es proposen i que consten detallades en 
un dels annexos del pressupost. 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló fa constar que el seu grup votarà en contra dels pressupostos perquè 
no es consideren les seves aportacions. Ells creuen que un percentatge del pressupost hauria 
de ser per opinió de la gent. Per altra banda, han pogut constar que moltes de les inversions 
que es porten a terme no hi són al pressupost inicial, sinó que s’aproven més tard i a ells això 
no els sembla be.  També remarca el fet que no consti res de les inversions de la residència.  
 
L’alcalde explica que no es posen totes les inversions al pressupost perquè els pressupostos 
han d’intentar ser el més reals possible, i en molts casos quan s’elaboren no es disposa de la 
informació necessària del projecte o del seu finançament. Un exemple clar és la inversió de 
reforma general de la residència. En aquest cas sí que es té informació del cost estimat de la 
mateixa però no del seu finançament, la intenció és incloure aquest projecte al Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona pels exercicis 2017-2020 però les bases encara no 
s’han publicat i s’ha considerat més adequat esperar aquesta publicació per saber els requisits 
de les actuacions que s’hi poden incloure. La intenció de l’Ajuntament és  que quan s’inclogui 
una inversió al pressupost estigui clar com serà el seu finançament amb la voluntat que la 
informació que es facilita estigui ajustada a les possibilitats reals i no sigui fer volar coloms.  
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor (CiU), 4 abstencions (ERC) i 1 
abstenció (CP). 
 



 
 

6. Moció en suport als 25 anys de “La Marató de TV3” 
 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La 
Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació 
científica de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre 
aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització de la 
població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha 
consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de 
divulgació científica,  de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions 
han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat en la 
logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis 
necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres 
empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el 
programa o en la campanya de sensibilització. 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de 
58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats populars 
organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària 
capacitat de mobilització social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al 
llarg de les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris 
de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca biomèdica 
amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany 
commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.  
 
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:  
 
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament de les Borges del 
Camp en l’organització i cessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”. 
 
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als 
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes de “La 
Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament. 
 
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament 
realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, 
que es realitzen a través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles 
de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.  
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



7. Assumptes sobrevinguts 
 
No hi ha cap assumpte a tractar en aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula l’alcalde que passa a emetre el seu informe: 
 
En primer lloc, i en relació a l’ampliació de l’escola de primària Rocabruna, explica que just fa 
un dia que des del Departament d’Ensenyament han demanat l’avantprojecte per tal de donar-li 
el vistiplau i poder preparar el conveni. 
 
Per l’actuació a la finca municipal del nucli antic, ja han vingut els tècnics de l’Incasol a veure la 
finca per tal de tirar endavant l’actuació de repassar les parets perquè quedin millor protegides 
les finques veïnes. 
 
Tot seguit dóna resposta a les preguntes que prèviament li ha fet arribar ERC:  

- En relació a l’increment del nitrats a l’aigua durant alguns mesos l’alcalde explica que 
ha fet la consulta a Comaigua i l’han informat que hi va haver una avaria i per reparar-la 
s’ha hagut de demanar els recanvis a Alemanya, cosa que ha fet endarrerir la 
reparació, hores d’ara ja està tot solucionat. De tota manera afegeix que en cap 
moment els nivells de nitrats han superar el marge permès per la normativa vigent i no 
ha suposat cap risc per la salut dels usuaris del servei. 
Pel que fa al seguiment de les analítiques i accions de control per garantir la qualitat de 
l’aigua, des de l’Ajuntament, a més de revisar les analítiques que realitza el gestor i que 
posteriorment es pengen a la web de l’Ajuntament, es fa el control d’aigua en l’aixeta 
del consumidor i que la normativa vigent estableix com una obligació dels ens locals. 
Aquestes anàlisis es realitzen anualment i les mostres es prenen en vuit punts diferents 
del municipi. 

- En relació a la petició del pla de viabilitat de la Residència, explica que la Residència no 
té cap problema de viabilitat, que la gestió del servei es finança amb les aportacions de 
la Generalitat i les dels usuaris. L’Ajuntament no hi aporta recursos propis perquè no és 
deficitària. Pel que fa el tema d’inversions, tant aviat com l’edifici va passar a ser de 
l’Ajuntament es va entrevistar-se amb els responsables del Departament de Benestar 
Social de la Generalitat i li van deixar clar que no hi aportarien res, per la qual cosa i 
com ja ha explicat al punt de pressupostos, la voluntat de l’equip de govern és incloure 
la reforma de les instal·lacions al Pla d’Acció Municipal de la Diputació si les bases, que 
estan pendent de publicar, ho permeten, i si això no fos possible només quedaria la via 
del crèdit, però aquesta opció s’intentarà que sigui l’últim recurs. Pel que fa al model de 
gestió que es preveu, no hi ha previst cap canvi en aquest sentit. 

- Pel que fa a la consulta sobre les previsions de subvencions pel 2017, creu que ha 
quedat del tot clar en l’annex de subvencions singularitzades previstes en el 
Pressupost aprovat en aquest mateix ple.  

 
A continuació l’alcalde demana a la regidora de Joventut, Montse Llauradó, que informi 
sobre el Pla Local de Joventut i el local dels joves. 
 
La senyora Llauradó explica les Borges del Camp no és un municipi que tingui l’obligació 
de tenir Pla Local de Joventut, no obstant això, fins el 2015 en van tenir perquè és una 
bona eina. Pel 2016 s’ha fet un projecte anual per municipis de menys de 3.000 habitants 
que preveia diverses propostes que s’han anat complint totes (baixada d’andròmines, 
telecentre, ...), i ara estant treballant amb un nou Pla cara al període 2017-2020. El projecte 
no està encara finalitzat però està previst portar-lo al Ple de l’Ajuntament a començaments 
d’any per a la seva aprovació. Pel que fa al local dels Havanus explica que encara no s’ha 



fet una cessió definitiva de l’espai, la previsió és fer-ho un cop finalitzades les obres de 
reforma que es faran durant el 2017 i mentre això no arriba se’ls ha deixat fer ús de forma 
temporal de l’antic local dels jubilats. 
 
9. Precs i preguntes 

 
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló vol fer constar el seu malestar amb l’actitud de l’equip de Govern 
durant el darrer Ple ja que els van deixar amb la paraula a la boca mentre s’anaven aixecant i 
marxant, demana respecte i que no torni a passar. 
 
L’alcalde diu que li sap greu haver hagut de marxar abans de finalitzar la sessió però va ser 
una fet puntual que no va poder ajornar i que li sap greu que ho percebessin com una falta de 
respecte ja que en cap cas va ser la seva intenció, ni en aquest cas ni mai. 
 
A continuació la regidora agraeix que ja s’hagi posat la senyal de l’av. del Baix Camp que van 
demanar que es reposés, i que s’hagi donat més publicitat a la convocatòria per la borsa de 
treball. 
 
Demana si ja tenen el nou projecte de l’EDAR. L’alcalde li diu que encara nou. La regidora fa 
constar que creu que l’ACA ja el te. 
 
Tot seguit pregunta per les bases pel bar de la Sala Polivalent. L’alcalde li diu que encara no 
les tenen redactades. 
 
També insisteix en el problema de la sortida de vehicles des del bloc que hi ha davant del 
supermercat Ciurana, no hi ha visibilitat i és perillós. 
 
L’alcalde diu que és difícil de solucionar perquè els cotxes aparquen malament i obstaculitzen 
la visibilitat.  La senyora Abelló que una solució és que pugin els mossos d’esquadra i posin 
multes a tots els que aparquin malament. 
 
A continuació al senyora Abelló demana com està el tema de la recollida d’olis. L’alcalde 
explica que no s’ha canviat el sistema de recollida perquè hi ha un conveni signat amb el 
Consell Comarcal i primer cal parlar-ho per veure com es pot resoldre. 
 
Per acabar la senyora Abelló demana que se’ls doni resposta per escrit del seu escrit en relació 
a la Torres del Moros. L’alcalde diu que ja ho faran, però li avança que l’Ajuntament no pot 
actuar directament en un bé privat encara que sigui un bé d’interès locals (BCIL), i 
subvencionar aquesta actuació també és complicat perquè al municipi hi ha nombrosos BCILs i 
no hi ha recursos suficients. 
 
A continuació pren la paraula la regidora Isabel Rodríguez i demana que al sopar de Nadal  es 
faci amb tots els treballadors junts.  
 
L’alcalde explica que si una part dels treballadors fan dinar a banda és perquè així ho preferien 
ells mateixos i també perquè d’aquesta manera hi podien anar els vigilats que treballen de nit, 
però que ells no tenen cap inconvenient en fer-ho tots junts. 
 
El regidor Pere Tost pregunta on es farà perquè si no es fa al poble ell no hi assistirà. 
 
L’alcalde diu que no hi ha problema, que molts anys ja s’ha fet al poble, i que aquest any també 
li faran. 



El regidor Toni Roca demana que se senyalitzi l’encreuament dels camins del cap d’amunt del 
camí del cementiri. 
 
L’alcalde diu que ho miraran però que queda estret i es fa complicat. 
 
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 


