
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 31 de març 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. 
 
La regidora Rosa Abelló Borràs s’incorpora al punt 9è de l’ordre del dia. 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de gener de 2016 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2015  
4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment de les 

obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2015   

5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2016 de 
l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera 

6. Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2016 
7. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2017-2018-

2019 
8. Proposta d’acord de  l’Ajuntament de les Borges del camp d’adhesió a la tercera pròrroga 

de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa Energia, 
SAU (Exp. 2012/01)  

9. Aprovació del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i 
manutenció d’animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i 
l’Ajuntament de les Borges del Camp 

10. Assumptes sobrevinguts 
11. Informe de l'Alcaldia 
12. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 



1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de gener 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 21 de gener de 2016, i s’aprova 
per majoria absoluta: 9 vots a favor (CiU i ERC-M) i 1 el vot en contra del regidor Pere Tost 
Gispert (CP). 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
19/01/2016 
68. Baixa i nova liquidació  rebuts del servei de recollida d’escombraries corresponents als 
exercicis 2014 i 2015 
 
20/01/2016 
69. Declaració del vehicle 4894CHR com a residu sòlid urbà 
 
21/01/2016 
70. Requeriment al propietari del vehicle T5388AL perquè el retiri de la via pública, advertint-lo 
que de no fer-ho es tractarà com a residu sòlid urbà. 
 
4/02/2016 
71. Resolució de compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL 
72. Incoació d’expedient per a renovar o declarar la caducitat de les inscripcions padronals de 
persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent. 
 
12/02/2016 
73. Requeriment al propietari del vehicle J2285W perquè el retiri de la via pública, advertint-lo 
que de no fer-ho es tractarà com a residu sòlid urbà. 
74. Incoar expedient per a concertar una pòlissa de tresoreria per un import de 200.000,00 € 
75. Aprovació de la baixa de la parella de fet formada per la senyora Sònia Pellicer Risaldes i el 
senyor Josué Pellicé Pacha. 
 
15/02/2016 
76. Incoar expedient per a aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
 
17/02/2016 
77. Incoació d’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants per 
incompliment dels requisits de l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
dels ens locals. 
 
03/03/2016 
78. Baixa i nova liquidació  rebuts del servei de recollida d’escombraries corresponents als 
exercicis 2014, 2015 i 2016. 
 
10/03/2016 
79. Aprovació i liquidació de la taxa per ocupació de béns de domini públic, exercici 2015, per 
un import de 2.116,54 € a Comaigua, SL. 
 
14/03/2016 
80. Baixa i nova liquidació  rebuts del servei de recollida d’escombraries corresponents als 
exercicis 2014 i 2015. 



81. Resolució de caducitat ¡de les inscripcions de les persones que no han renovat la inscripció 
padronal i baixa del padró d’habitants. 
82. Aprovació i liquidació a Orange Espagne, SAU de la taxa d’ocupació de béns de domini 
públic per import de 188,22 € corresponent a la liquidació de l’exercici 2015.  
83. Aprovació i liquidació a Gas Natural Servicios SDG, SA, de la taxa d’ocupació de béns de 
domini públic per import de 546,01 € corresponent a la liquidació de l’exercici 2015. 
84. Aprovació i liquidació a Gas Natural Comercializadora, SA, de la taxa d’ocupació de béns 
de domini públic per import de 422,06 € corresponent a la liquidació de l’exercici 2015. 
 
16/03/2016 
85. Baixa i nova liquidació  rebut del servei de recollida d’escombraries corresponent a l’ 
exercici 2016. 
 
18/03/2016 
86. Decret atorgant la conformitat i autorització per tal que el Ministeri d’Administracions 
Públiques adscrigui la senyora Rosa Higon Monterde en comissió de serveis al lloc 
d’Interventor Delegat Adjunt de la Generalitat Valenciana i concedint-li una llicència no 
retribuïda en tant no es resolgui la comissió sol·licitada. 
 

3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2015  

 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de 
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa 
Ordre. 
 
Fet l’informe d’Execució trimestral per part de Secretaria Intervenció en data 29 de gener de 
2016, i tramesa la informació al Ministeri d’Hisenda dins el termini establert, es dóna compte al 
Ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp del contingut de l’informe d’execució trimestral del 
pressupost corresponent al 4r trimestre de 2015, i que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde  
 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les 
obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. Aquest article ha 
estat modificat per HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
 
Dita modificació estableix que els municipis amb població inferior a 5.000 habitants estant exemptes del compliment de 
l’obligació de subministrament de la informació referida a l’article 16, referent als tres primers trimestre de cada any, 
amb l’excepció dels apartats 7 i 8.  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 



 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

 HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 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 (LOEPSF). 
 

4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en 
la redacció donada per ‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, estableix que abans de l’últim dia del mes següent a 
la finalització del trimestre caldrà trametre la informació detallada en el mateix, no obstant els municipis amb una 
població inferior a 5.000 habitants queden exempts del compliment de l’obligació de subministrament de la informació 
referida a l’article 16, referent als tres primers trimestre de cada any, amb l’excepció dels apartats 7 i 8.   
 
Finalitzat el 4rt trimestre de 2015, procedeix facilitar la informació indicada, per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
4.1.1 A data 31/12/2015 l’Ajuntament de les Borges del Camp, té una plantilla de personal de 33 persones els quals es 
troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors  33 

 
El nombre d’efectius inclou la plaça vacant de secretari interventor i els òrgans de Govern (onze membres: alcalde i 
regidors). 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 454.819,01 €. Aquest import 
inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
Durant el quart trimestre de 2015 no hi ha hagut variació de la plantilla de personal.  
 
4.1.2 A data 31/12/2015 l’organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, té una 
plantilla de personal de 28 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 1 

Sector assistència social i dependència 27 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 és de 438.200,00 €. Aquest import 
inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
Durant el quart trimestre de 2015 no hi ha hagut variació dels efectius de personal. 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. Ajuntament de les Borges del Camp 
 
4.2.1.1 El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4r. trimestre de 2015 és del 85,268 %. 
El grau d’execució del pressupost de despeses al 4r. trimestre de 2015 és del 92,871%.  
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per 
aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten 
als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i fins el quart trimestre de 2015, el pendent de cobrament en termes totals és de 
363.565,87 € i el pendent de  pagament de 141.733,42 €.   Per exercici tancats,  la recaptació  fins el  quart trimestre ha  
estat de 417.225,26 €. Anàlogament, els pagaments  totals durant  el mateix període  ascendeix a 263.572,37 €.  
 
L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar al pressupost.  
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 4r. trimestre de 2015 és de 359.662,42 €.  
 
4.2.1.2 En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu 
corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs projectes d’inversió respectes dels quals s’han 
reconegut fins a la data de finalització del 4r. trimestre drets i obligacions. 



 
Existeixen desviacions en relació a la previsió realitzada a l’annex d’inversions del pressupost (plantes 1a i 2a de cal 
Casals) 
 
4.2.1.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que  al quart trimestre es consigna 
un dèficit de tresoreria de 237.302,70 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 168.688,95 €.  
 
4.2.2. Residència Mare de Déu de la Riera 
 
4.2.2.1 El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4r. trimestre de 2015 és del 99,944%. El 
grau d’execució del pressupost de despeses al 4r. trimestre de 2015 és del 94,920%. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per 
aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten 
als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i fins el quart trimestre de 2015, el pendent de cobrament en termes totals és de 
38.854,05 € i el  pendent de  pagament de  35.665,59 €. Per  exercici tancats, la recaptació  fins el quart trimestre ha  
estat de 46.482,74 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 43.355,28 €.  
 
La Residència Mare de Déu de la Riera no té despeses pendents d’aplicar al pressupost.  
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 4r. trimestre de 2015 és de 73.158,54 €.  
 
4.2.2.2 En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu 
corresponent finançament s’informa que la Residència Mare de Déu de la Riera té en curs cap projecte d’inversió 
respecte del qual s’hagi reconegut fins a la data de finalització del 4r. trimestre drets i obligacions. 
 
No existeixen desviacions en relació a la previsió realitzada a l’annex d’inversions del pressupost.  
 
4.2.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa la Residència Mare de Déu de la Riera, cal ressaltar que al 
quart trimestre es consigna superàvit de tresoreria de 57.742,85 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 94.561,56 €.  
 
4.3. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu, en termes 
consolidats: 
 
4.3.1. Durant el 4r. trimestre, el càlcul de la capacitat/necessitat de  finançament a 31/12/2015 calculada a 31/12/2015, 
és  de 210.832,77 €. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de 
pressupost, es comprova que: el pressupost és estable.  
 
4.3.2. La previsió de la Regla de la despesa a 31/12/2015 calculada a 31/12/2015 dóna un import de 1.927.366,16 €. 
Es preveu un compliment amb una diferència favorable per import de 43.705,05 €.  
 
4.3.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 261.702,22 €, en conseqüència, la ràtio del deute viu al finalitzar el 
4r. trimestre és del 12,32%.  
 
4.3.4 La previsió del Pla Econòmic i Financer 2015-16 aprovat el dia 28/05/2015 contemplava uns objectius de per 
l’exercici 2015 de: 
 
a) Capacitat/necessitat de finançament de 140.628.63 €, el qual s’ha complert. 
b) Un límit màxim de la despesa computable de 1.770.778,55 €, el qual no s’acompleix. 
c) Nivell de deute viu de 12,58 €, el qual s’ha complert.   
 
4.4 Morositat 
 
L’informe en relació  a les mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials que s’estableixen a l’article 
5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre s’ha elaborat en aquesta 
mateixa data de forma separada. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
5.1 L’ajuntament i el seu organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera,  en termes consolidats, compleixen 
a 31 de desembre de 2015 amb els objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa.  
 



5.2 En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament del 12,32%, atès que 
està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals.  
 
5.3 Es compleix amb la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest trimestre.  
 
5.4 Es compleix amb el període mig de pagament a proveïdors. “ 

  

4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment 
de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2015   

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions comercials, ha establert. 
com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de pagament, l’obligació 
d’emissió d’informes periòdics. Així, l’article quart d’aquesta llei, apartats 3 i 4, estableix que: 
 
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.” 
 
“4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest 
informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats Autònomes /.../”. 
 
Tanmateix, l’apartat quart de l’article cinquè de la llei 15/2010, estableix que: “La intervenció [...] 
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de factures o 
documents justificatius respecte dels que hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el citat registre i no s’hagi tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació /.../”. 
 
Per tot l’ exposat,  es dona compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe trimestral de Tresoreria 
sobre la morositat en les operacions comercials corresponents al quart trimestre de 2015 relatiu 
a les factures pagades o pendents de pagament incomplint els terminis o pendents de 
pagament i pendents d’aprovar el Reconeixement de la Obligació, així com del seu trasllat a la 
Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i 
Coneixement, com a òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, i a la Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb els ens locals, com a òrgan 
competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques: 
 

“INFORME DE TRESORERIA 

Rosa M. Freixas Ferran, Tresorera de l’Ajuntament de les Borges del Camp, d’acord amb l’article 2.f) del Reial decret 
1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i en l’exercici de 
les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 
d’acord amb el que estableix l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions comercials, 
emeto l’informe següent: 

PRIMER. Terminis de pagament: 

Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de pagament, l’apartat tercer de 
l’article quart de la Llei 15/2010 estableix que “Els Tresorers .../... de les Corporacions locals elaboraran trimestralment 
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat 
local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini.” Tanmateix, l'apartat 4 de l'article 216 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic estableix el següent: 



“ L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions 
d’obres o dels corresponents documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels bens 
entregats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, 
a partir del compliment de l’ esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. Per a què doni lloc a l 'inici del còmput del termini de meritació 
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les mercaderies o la 
prestació de serveis”. 

La disposició transitòria sisena del RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que “ El termini de trenta dies a què es 
refereix l’apartat 4 de l’article 216 d’aquesta Llei, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013. 

SEGON. Per l’ exposat, aquest informe s’emet per l’obligació establerta a l’article quart, apartat tercer, de la Llei 
15/2010, anteriorment citat, i fa referència al quart trimestre de l’exercici 2014. S’inclouen les certificacions i factures 
que són contraprestació d’operacions comercials realitzades entre empreses, i l’Ajuntament de les Borges del Camp i 
els seus organismes autònoms, de conformitat al que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i de les que s’ha superat el termini de 30 dies des de la data d’aprovació, 
sense que s’hagi efectuat el seu pagament. 

TERCER. Contingut de l’informe: 

D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes d’informació, el nombre i la quantia global de 
les factures pendents de pagament, més els pagaments efectuats, a la data de referència, en les que s’incompleix el 
termini establert per la Llei 15/2010, d’acord amb els criteris assenyalats anteriorment, són les següents: 

1. AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 

 
1.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 58 
     Import total: 51.981,56 € 
      
1.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 1 
     Import total: - 55,28 € 
 
1.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 178 
     Import total: 167.436,72 € 
 
1.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 126 
     Import total: 136.358,75 € 
 
1.5 Període mig de pagament  
      
     Rati d’operacions pagades:    14,02  
     Rati d’operacions pendent:   - 12,11  
     Període mig de pagament:       9,98 dies 
      
 2. RESIDÈNCIA MARE DE DEU DE LA RIERA 
 

2.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 55 
     Import total: 19.476,00 € 
 
2.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 



     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 1 
     Import total: 1.355,66 € 
 
2.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 36 
     Import total: 12.005,70 € 
 
2.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 105 
     Import total: 30.012,97 € 
 
2.5 Període mig de pagament 
      
     Rati d’operacions pagades:      14,36  
     Rati d’operacions pendent:     - 13,75  
     Període mig de pagament:         5,04 dies 
 
3. LES BORGES GESTIO ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL 

 
3.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 2 
     Import total: 1.422,42 € 
 
3.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 
3.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 
3.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2015 
     Número de factures: 3 
     Import total: 3.316,71 € 
 
3.5 Període mig de pagament 
      
     Rati d’operacions pagades:    2,81  
     Rati d’operacions pendent:     1,16  
     Període mig de pagament:      2,32 dies 
 
QUART. En compliment de l’apartat quart de l’article quart de la Llei 15/2010, d’aquest informe, que s’hi adjunta, s’ha 
de donar compte al Ple de l’Ajuntament, i s’ha de remetre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la 
Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.” 

5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 
2016 de l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la 
Riera 

 
La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de prelació per 
afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les obligacions 
degudament reconegudes per l’ajuntament i de l’organisme autònom Residència Mare de Déu 



de la Riera,  aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i cobraments evitant 
desfasaments transitoris en la tresoreria. 
 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril  pel qual 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que: 
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de 
la Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la 
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.” 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, 
i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix 
que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les 
administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no 
podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei 
d’emissió. El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions 
públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”. 
 
Atès l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista 
a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria 
amb el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Es proposa el següent: 
 
Els pagaments de l’Ajuntament de Les Borges del Camp i els de l’organisme autònom 
Residència Mare de Déu de la Riera s’ordenaran atenent en primer lloc a l’ordre que estableix 
la normativa de referència i a continuació, en base a  la coherència i bones pràctiques en la 
gestió de la tresoreria: 

 
1.- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a  l’amortització 
de capital dels préstecs vigents amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments 
establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les 
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.  
2.- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran a final del mes a que corresponguin.  
3.- Despeses contretes en exercicis anteriors.  
4.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.  
5.- Impost sobre la renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 
6.- Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 
7. Pagaments en compliment de sentències. 
8. Devolució d’ingressos indeguts. 
9.- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter 
general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades 
mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran 
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la 
factura en el registre de factures, tenint preferència les factures més antigues.  
10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte 
la data presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general 
de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma 
anàloga als venciments de les factures de proveïdors. 
11.-  La resta de pagaments. 
Per la qual cosa, es  proposa l’adopció dels acords següents: 
PRIMER. Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament de Les Borges del Camp i els de 
l’organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera. 



SEGON. Aprovar el pla de tresoreria de l’ajuntament de Les Borges del Camp i de l’organisme 
autònom Residència Mare de Déu de la Riera per a l’exercici  2016. 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 1 vot en contra del regidor Pere Tost Gispert 
(CP), 3 abstencions dels regidors d’ERC-AM i 6 vots a favor dels regidors del grup de CiU. 

 

6. Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2016 

 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 87, de data 18 de març de 2016, es va ordenar la iniciació 
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes 
per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 
 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel Ple en 
acord de data 19 de novembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al 
públic sense reclamacions, en data 30 de desembre de 2015. 
 
En data 21 de març de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció. S’ha acreditat que 
l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat (Ajuntament i organisme 
autònom residència Mare de Déu de la Riera) ascendeix a 606.800,00 €, i que aquest import 
s’ha incrementat un u per cent respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2015, 
considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. L’increment que es pot 
observar a les aplicacions pressupostàries corresponents és deu a la previsió de triennis del 
personal que vencen l’any 2016, al pagament d’hores extres o complementàries realitzades de 
forma puntual i justificada i la contractació de personal de suplència o reforç per cobrir 
necessitats urgents i no ajornables que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, 
tal com preveu l’article 20.dos de la LPGE de l’exercici 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
L’article 19, apartat quatre en relació  a l’apartat 2, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, disposa que la massa salarial del personal laboral, 
que pot tenir un increment màxim d’un u per cent pel 2016, està integrada pel conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal 
en 2015, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a 
efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, 
cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions 
motivades per trasllats, suspensions o acomiadament , i les indemnitzacions o  bestretes per 
despeses que hagués realitzat el treballador. 
 
Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació 
al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest 
òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la 
Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada 
LRSL. 



 
La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí 
Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis 
LBRL. 
 
Conforme als informes de Secretaria i Intervenció, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del 
següent  ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat (Ajuntament i 
organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera) per a l’exercici 2016, la qual, en 
termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, tant respecte a efectius 
com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 606.800,00 €, 
 
SEGON.- Fer públic aquest import a la web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
província. 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 abstencions (ERC-AM i CP) i 6 vots a favor 
(CiU). 

7. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 
2017-2018-2019 

 
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària realitzada el dia 3 de març de 2016, adoptà, 
per unanimitat, l’acord que es transcriu literalment tot seguit: 

 
“En data 29 de febrer de 2016 s’emet l’informe de Secretaria Intervenció relatiu a l’elaboració 
del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 

L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un 
pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la 
despesa.  

L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  

Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte 
de les mesures previstes per al període considerat. 
 
Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de 
les finances públiques. 
 
L’article 6 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, determina l’obligació de 
remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini 
en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. 

 



Per tot l’ exposat, s’acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el 
següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 679.101 630.000 648.900 659.931 671.150 

Capítol 2 18.726 15.000 15.450 15.713 15.980 

Capítol 3 228.663 217.080 223.592 227.393 231.259 

Capítol 4 1.270.068 1.149.382 1.309.291 1.177.383 1.195.784 

Capítol 5 30.332 30.960 23.839 23.839 23.839 

Ingressos corrents  2.226.891 2.042.422 2.221.072 2.104.260 2.138.012 

Capítol 6 0 0 0 0 0 

Capítol 7 318.754 83.642 368.000 300.000 70.000 

Ingressos de capital 318.754 83.642 368.000 300.000 70.000 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 0 45.000 60.000 50.000 0 

Ingressos financers 0 45.000 60.000 50.000 0 

INGRESSOS TOTALS  2.545.645 2.171.064 2.649.072 2.454.260 2.208.012 

            

DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 893.042 939.500 948.895 958.384 967.968 

Capítol 2 850.857 748.714 748.714 748.714 748.714 

Capítol 3 13.237 13.500 14.500 19.000 20.000 

Capítol 4 140.249 137.800 139.800 139.800 139.800 

Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  1.897.385 1.839.514 1.851.909 1.865.897 1.876.481 

Capítol 6 345.475 158.666 612.000 368.000 103.000 

Capítol 7 0 0 0 0 0 

Despeses de capital 345.475 158.666 612.000 368.000 103.000 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 437.026 33.317 33.317 33.317 38.000 

Despeses financeres 437.026 33.317 33.317 33.317 38.000 

DESPESES TOTALS  2.679.885 2.031.496 2.497.225 2.267.214 2.017.481 

      
  2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat pressupostari  -134.240,24 139.567,86 151.846,64 187.045,65 190.530,88 

+Crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresor.desp.grals.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+Desviacions de finançament 
negatives de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Desviacions de finançament 
positives de l'exercici  2.769,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat pressupostari ajustat  -137.009,80 139.567,86 151.846,64 187.045,65 190.530,88 

 



SEGON. Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
TERCER. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini.” 
 

8. Proposta d’acord de  l’Ajuntament de les Borges del camp d’adhesió a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens 
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a 
l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2012/01)  

 
ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, 
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb 
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus 
unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d’energia 

   

Terme de potència 

  
       Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i any 

  
P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 

Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte de 
l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els 
termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 

 T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 

  
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril 



de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió 
dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de 
desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual 
va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de 
l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de 
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest Ajuntament ACORDA:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Borges del Camp s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril 
de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 

 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     



163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a 
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9. Aprovació del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, 
alberg i manutenció d’animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal 
del Baix Camp i l’Ajuntament de les Borges del Camp 

 
En la reunió del Consell d’Alcaldes de 27 de gener de 2016, es va informar favorablement la 
proposta d’aprovació del conveni de col·laboració que regula l’encàrrec de gestió del servei de 
recollida, alberg i manutenció dels animals perduts i abandonats, que es trobin al terme 
municipal del municipi que s’hi hagi adherit. 
 
El Consell Comarcal del Baix Camp prestarà el servei de forma indirecta, a través de 
l’associació contractada per l’ens comarcal “OLESCAN”, qui es reserva la facultat de poder 
concertar aquest servei amb una altra entitat, segons resulti del procediment de contractació 
que es tramiti, o bé establir una altra forma o modalitat de prestació del servei. 
 
Les condicions per a la prestació d’aquest servei per part de l’adjudicatari són: 
  
1. Aquest servei de recollida es refereix als animals vius, de companyia, abandonats o perduts 
a la via pública, així com la captura de gossos ensalvatgits.  

2. L’associació prestarà el servei de recollida i assistència d’animals salvatges urbans o 
animals atrapats en la via pública o en recintes privats i que pel seu estat general o de 
comportament puguin suposar un risc per a la salut o seguretat per a les persones o altres 
animals.  

3. L’associació haurà de promocionar i realitzar els tràmits d’adopció dels animals, inclosa la 
col·locació de xip d’identificació i l’esterilització, quan així sigui necessari.  

4. El contractista prestarà el servei d’assistència veterinària “in situ” dels animals de companyia 
perduts/abandonats ferits o accidentats a la via pública.  



5. L’horari de recollida serà de 24 hores al dia i 365 dies l’any. L’operatiu del servei s’ha de 
posar en funcionament en el termini màxim d’1 hora des de que es rep l’avís.  

6. La persona que vegi l’animal abandonat haurà de trucar al responsable designat per 
l’Ajuntament per donar l’avís. Aquest responsable municipal ha d’anotar les dades següents: 
(Nom, DNI, telèfon de contacte, situació, tipus i característiques de l’animal) i en donarà trasllat 
directament a l’associació contractada pel Consell Comarcal per a la seva recollida immediata.  
7. El temps màxim estimat per fer la recollida és de 5 hores tot i que s’intentarà realitzar amb la 
major brevetat possible.  

8. L’empresa ha d’oferir la possibilitat que els animals puguin ser lliurats directament a les 
pròpies instal·lacions pels responsables municipals, dins l’horari de funcionament del propi 
centre.  

9. L’empresa oferirà el servei de visita, adopcions i recuperacions d’animals perduts de les 
pròpies instal·lacions, dins l’horari de funcionament del centre.  

10. L’empresa garantirà un servei operatiu de comunicació on-line, a través d’un lloc web i 
oferirà la possibilitat de mantenir també contacte telefònic les 24 h al dia.  

11. L’entitat contractada pel Consell Comarcal del Baix Camp no sacrificarà els animals 
abandonats que hagi recuperat, excepte en els casos excepcionals establerts pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la de la de protecció dels 
animals.  
 
En qualsevol cas, l’entitat que presti el servei haurà de respectar el principi constitucional de la 
inviolabilitat del domicili, de manera que, en el seu cas, les intervencions requeriran la 
preceptiva autorització del propietari o de l’autoritat competent, així com també de la corporació 
municipal i d’acord, si és així, amb la reglamentació local que hagi aprovat l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament designarà un responsable per a la realització dels avisos de recollida, els quals es 
realitzaran via telefònica al telèfon de contacte que l’empresa va facilitat a la corporació 
municipal en la seva carta de presentació.  
 
Una vegada realitzat l’avís per part de la persona designada per l’Ajuntament, el personal de 
l’empresa adjudicatària es desplaçarà al lloc indicat amb el vehicle de transport, on es recollirà 
a l’animal i es transportarà a les instal·lacions del centre de recollida.  
 
En el moment d’ingrés de l’animal es procedirà al seu aïllament físic de la resta d’animals a 
l’espera d’avaluació sanitària, seguint les pautes del Programa Sanitari d’Higiene i Profilaxi.  
 
En el cas d’identificar els animals mitjançant la lectura de xip identificador, es comunicarà als 
responsables de l’Arxiu d’identificació d’Animals de Companyia (AIAC) per a que realitzin la 
comunicació directament als propietaris de la ubicació de l’animal perdut o extraviat.  
 
Si d’acord amb les notificacions de l’AIAC no s’ha rebut proposta formal o no s’ha recollit 
l’animal per part dels propietaris identificats, aquest es considera abandonat.  
 
Una vegada verificat i comunicat al nucli zoològic, l’animal podrà ser adoptat.  
 
Les obligacions de l’Ajuntament són: 
 
1. L’Ajuntament continuarà portant el Registre dels gossos censats pels seus posseïdors, que 
ho siguin per qualsevol títol, tal com disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals i la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos potencialment perillosos.  
 
2. Quan l’Ajuntament tingui coneixement de l’existència d’algun animal perdut i/o abandonat pel 
seu terme municipal ho haurà de comunicar directament a l’entitat contractada pel Consell 



Comarcal, adequant-se a les normes de funcionament assenyalades en aquest document, i 
aportant els mitjans materials i humans precisos per a la correcte gestió del servei.  
 
El cost del servei per a l’any 2016 serà de 92,11 € per cada animal recollit. El preu que hauran 
de satisfer l’Ajuntament al Consell Comarcal del Baix Camp per la gestió d’aquest servei serà el 
resultant de distribuir el cost total del servei entre tots els ajuntaments adherits mitjançant 
signatura d’aquest conveni amb el Consell Comarcal en funció de:  
1. El 50% del cost total del servei, es repercutirà entre els ajuntaments adherits en base a un 
repartiment equitatiu de preu per habitant.  
2. L’altre 50 % del cost total, es repercutirà entre els ajuntaments adherits en base al nombre 
d’animals recollits en cadascun dels municipis durant el període de l’any natural.  
 
Per tot l’exposat, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i 
manutenció d’animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i 
l’Ajuntament de les Borges del Camp, per a l’exercici 2016. 
 
Segon. Autoritzar el primer tinent d’alcalde Josep Altès Juanpere per tal de signar el conveni 
aprovat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10. Assumptes sobrevinguts 
 
No s’incorpora cap assumpte sobrevingut. 
 

11. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que el dia anterior han signat notarialment la cessió 
gratuïta de l’edifici principal de la residència a favor de l’Ajuntament. L’edifici actualment era de 
la Fundació Catalunya – la Pedrera, i després de diverses converses mantingudes amb els 
seus responsables es va acordar aquesta cessió. Això és positiu perquè el fet de ser els 
propietaris de l’edifici permet gestionar directament el manteniment i reformes i gestionar ajuts 
econòmics per poder-ho fer, cosa que no era possible si l’edifici era de la Fundació. 
 
També s’ha signat l’escriptura de compra-venda de la casa de la plaça de Sant Antoni, 9. La 
finalitat d’aquesta adquisició és donar més amplitud a les vies públiques d’aquell àmbit: plaça 
de Sant Antoni i camí de l’Ermita. 
 
L’acord amb els propietaris de la casa situada al carrer de Baix, núm. 1 encara no  està signat. 
Les converses van per bon camí. La proposta és permutar una part del magatzem que toca a 
l’avinguda M. Martorell per una part de la finca situada al número 64, de propietat municipal. 
Aquest acord permetria fer vorera a tot el tom del sindicat i donar més visibilitat als vehicles que 
hi circulen. 
 

12. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta qui gestiona les activitats que es porten a terme al camp 
de futbol, ja que s’ha assabentat que s’hi van dur a terme activitats del Saloufest. 
 



L’alcalde explica que és el Club Deportiu Borges qui gestiona l’ús de les instal·lacions. Que ell 
el que sap és que tenen un acord amb Reus Esport i Lleure per fer activitats de futbol base i 
que han cobrar uns 600 €. Han pujat dos dies i deixen les instal·lacions netes. No té 
coneixement que hagi hagut cap problema. 
 
El regidor Pere Tost pregunta per les activitats que es van dur a terme al camp de futbol per 
Setmana Santa. 
 
L’alcalde explica que es va fer un torneig organitzat pel mateix Club. 
 
El regidor Pere Tost fa constar que si els ingressos d’aquestes activitats són pel Club perquè ja 
tenen una important subvenció de l’Ajuntament i ho troba excessiu. 
 
Pren la paraula la regidora Rosa Abelló i explica abans de Setmana Santa els van avisar que 
per  la Mina de Mas d’en Compte baixava aigua amb molta bromera, van portar una mostra a 
analitzar i ha sortit un alt nivell de nitrats i molts bacteris. Ho han consultat i això és aigua no 
potable i que el focus del problema podria ser una granja o la depuradora d’Alforja. 
 
L’alcalde explica que aquesta aigua d’entrada no és utilitzada pel subministrament domiciliari, i 
que si en alguns moments puntual pot ser necessària Comaigua la sotmet els tots els controls i 
mai se’n faria ús si no estigués en condicions. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta d’on ve el problema. 
 
L’Alcalde explica que és difícil de saber. De vegades hi ha alguns abocaments de forma 
puntual. Quan es detecta s’avisa de forma immediata a Comaigua perquè faci el control de la 
qualitat de l’aigua i a l’ACA perquè faci  investigació i seguiment de les causes. 
 
Reprèn la paraula la regidora Rosa Abelló i explica que tenen previst presentar una Moció 
sobre la regularització cadastral. Els ha arribat que donen d’alta com a urbà les granges i altres 
construccions de tipus rurals i voldrien tenir més informació sobre aquest tema. 
 
L’alcalde diu que a les Borges del Camp encara no li ha tocat la regularització i que desconeix 
si al donar d’alta construccions inclouen aquestes.  
 
La senyora Abelló pregunta si l’Ajuntament està al cas de les subvencions que la Diputació 
atorga per la instal·lació de desfibril·ladors. 
 
L’alcalde explica que ja ho tenen previst i que la proposta és posar-ne un al poliesportiu, un al 
camp de futbol i un altre a la sala polivalent. 
 
La senyora Abelló pregunta per la forta olor de marihuana que se sent a la zona de la sala de 
vetlles. 
 
L’alcalde informa que ja ho van detectar i van passar avís als mossos d’esquadra. Fet això no 
tenen més informació perquè no la faciliten. 
 
A continuació pren la paraula el regidor Pere Tost i pregunta, en relació a la cessió del local als 
jubilats, si hi ha cap regulació per fer ús del local de forma privada. 
 
L’alcalde explica que el que es fa és una cessió d’ús i que l’obligació de l’entitat a fer un bon ús 
de les instal·lacions, a tenir-ne cura. 
 



El senyor Tost manifesta que a ell li agradaria que no es pogués fer fora una persona d’un lloc 
municipal, que és vergonyós i que s’hauria de fer alguna cosa. 
 
L’alcalde explica que l’Ajuntament no pot intervenir amb el funcionament intern de les entitats i 
no els pot donar les normes d’admissió, que aquest és un problema que ha de resoldre l’entitat. 
 
El senyor Tost, en relació a l’aparcament del costat de la Caixa pregunta si també s’ha de 
pavimentar. 
 
L’alcalde explica que aquest solar que s’ha utilitzat per part de l’Ajuntament com a aparcament 
públic s’ha hagut de tancar, tal com establia el conveni, en el moment que els propietaris han 
rescindit el conveni. 
 
El regidor Pere Tost fa constar que l’Ajuntament fa més cas a uns que als altres i posa 
d’exemple la Cooperativa a qui no se li va pagar res durant molts anys per fer ús de la sala. 
 
L’alcalde li respon que això no és cert, que l’Ajuntament tenia un acord amb la Cooperativa 
segons el qual els hi donava una subvenció de sis mil euros a l’any més la despesa 
d’electricitat, acord que sempre es va complir. 
 
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 
 
 
 
 


