
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 21 de juliol de 2016 
Horari: de les 19,00 h a les 19,50 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 les actes de les sessions plenàries del dia 26 i 28 de maig de 2016 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015 
4. Aprovació inicial de la modificació de pressupost 3/2016 
5. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible  (PAES) 
6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2017 
7. Esmena de l’acord Plenari adoptat el 20 de març de 2014 
8. Revocació de l’acord Plenari de 31 de març de 1964 nomenant el dictador Francisco 

Franco, alcalde honorari i perpetu de les Borges del Camp 
9. Assumptes sobrevinguts 
10. Informe de l'Alcaldia 
11. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries del dia 26 i 28 de maig 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 les actes del ple ordinari del dia 26 i 28 de maig de 2016 i 
atesa la conformitat s’aproven per majoria unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 

27/5/2016 



104. Delegació a favor del tinent d’alcalde Josep Altès Juanpere per tal de celebrar un 
matrimoni civil. 
1/6/2016 
105. Compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL. 
3/6/2016 
106. Nomenament de la senyora Anna Anguera Sans com a instructora de l’expedient de 
responsabilitat patrimonial incoat pel senyor Miguel Ángel Idáñez Aguilar, en representació de 
la senyora Cèlia Aguilar Ariste, en substitució de la senyora Norma Masip Borrull, la qual pot 
ser recusada per les causes i en la forma que estableix l’article 29 de la Llei 30/1992. 
107. Nomenament de la senyora Anna Anguera Sans com a instructora de l’expedient de 
responsabilitat patrimonial incoat per la senyora Josefina Vilella Saludes, en substitució de la 
senyora Norma Masip Borrull, la qual pot ser recusada per les causes i en la forma que 
estableix l’article 29 de la Llei 30/1992. 
108. Decret de cessió de material divers a la Colla de Diables de les Borges del Camp amb 
motiu de la V Nit del Foc del dia 11 de juny. 
9/6/2016 
109. Resolució favorable de l’expedient de sol·licitud de Pirotècnica Rosado, SL per instal·lar 
una caseta de pirotècnia a la carretera C-242 km. 64.9, entre els dies 15 i 25 de juny de 2016. 
110. Sol·licitud d’una subvenció a l’Institut Català de les Dones. 
111. Resolució favorable de l’expedient de sol·licitud de la Sra. Z. Pedrajas, per instal·lar una 
xurreria al carrer Verge de la Riera els dies 10, 11 i 12 de juny. 
14/6/2016 
112. aprovació de la liquidació del cànon per la prestació dels serveis funeraris al municipi de 
les Borges del Camp a la societat mercantil Memora Serveis Funeraris del Camp, SLU, per 
l’import de 5.165,42 euros corresponent al període 1/4/2015 a 31/3/2016. 
17/6/2016 
113. Donar la conformitat a la sol·licitud per a activitats amb risc d’incendi forestal presentada 
pel senyor Albert Ciuró Altadill, al Departament d’Agricultura per realitzar una foguera el dia de 
la revetlla de Sant Joan a la finca situada al polígon 7 parcel·la 61 de les Borges del Camp, 
entre les 22 hores del dia 23/6/16 i les 2 hores del dia 24/6/16. 
20/6/2016 
114. Resolució de l’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants per 
incompliment dels requisits de l’art. 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial dels 
ens locals.  Es donen de baixa sis persones per inscripció indeguda. 
22/6/2016 
115. Delegació a favor del tinent d’alcalde Ramon Mestre Figueras per tal de celebrar un 
matrimoni civil. 
116. Admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial de 3 de juny de 2016, per 
danys soferts pel vehicle 3187JDR en data 12 de febrer de 2016, presentada pel senyor Moisès 
Guerrero Moreno contra l’Ajuntament de les Borges del Camp 
117. Incoació d’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants. 
118. Requeriment de documentació al Sr. Baltasar Sánchez i la Sra. Maria Busquets. 
1/7/2016 
119. Compensació de deutes amb Borràs Decomat, SL 
4/7/2016 
120. Rectificació de la compensació de deutes a Borràs Decomat, SL 
121. Incoació de l’expedient 3/2016  de modificació del Pressupost Municipal, exercici 2016 
 

3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015 
 

Formulat el Compte General corresponent a l'exercici 2015 i informat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, ha estat exposat al públic per un termini de quinze 
dies més vuit, a comptar des del dia 8 de juny de 2016  fins  el 5 de juliol de 2016. L'edicte va ser 
publicat al BOPT núm. 108 del dia 7 de juny de 2016 i a l’e-tauler de l’Ajuntament. Durant l' 



esmentat període no s'ha formulat cap al·legació, reclamació ni observació contra els esmentats 
comptes. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple de l’Ajuntament  els següents acords: 
 
Primer. Aprovar, d’acord amb allò que estableix l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el Compte General del 
Pressupost d’aquest Ajuntament corresponen a l’exercici 2015, integrat pel pressupost de 
l'Ajuntament,  el del seu organisme autònom  Residència Mare de Déu de la Riera i el de l’Entitat 
Pública Empresarial Les Borges Gestió. 
 
Segon. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots aquells documents necessaris per la 
tramitació d’aquest expedient. 
 
Tercer. Trametre còpia del Compte General aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
L’Alcalde explica la proposta i es passa a votació amb el següent resultat: vots en contra 0 
abstencions 5 (ERC, CP), fots a favor 6 (CiU). S’aprova per majoria absoluta. 
 

4. Aprovació inicial de la modificació de pressupost 3/2016 
 

Per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de Pressupost 3/2016 mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. La 
Regidoria d’Hisenda, en 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. 
 
Els fonaments de dret aplicables són els següents: 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que 
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot l’exposat, es proposen els acords següents: 



Primer. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 3/2016 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari, per import de 7.500,00. Aquesta modificació cal finançar-la  mitjançant  romanent 
de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 

1) Suplements de crèdit: 
 

A.P. Nom Consignació inicial Proposta d'increment Consignació definitiva 

920/162/00 Formació de personal 500,00                      900,00                        1.400,00    

334/480/01 Subvencions 13.000,00                    1.150,00                       14.150,00    

133/623/00 Senyals trànsit 1.500,00                    1.000,00                        2.500,00    

   TOTAL  15.000,00                    3.050,00                       18.050,00    

 

2) Crèdits extraordinaris: 
 

A.P. Descripció 
Consignació 

proposada 

920/206/00 Arrendament programari informàtic 
                          

1.900,00    

323/682/08 
Compra i tancament porció finca Baixada de la 
Creueta,1 

                          
2.550,00    

  TOTAL 
                          

4.450,00    

 

Finançament: 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 
 

A.P. Descripció 
Consignació 

proposada 

870.00 Romanent de tresoreria 7.500,00 

  TOTAL 7.500,00 

 

 
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 es passa a votació amb el següent resultat: vots en contra 0 
abstencions 4 (ERC), fots a favor 7 (CiU i CP). S’aprova per majoria absoluta. 
 

5. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible  (PAES) 
 
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de 
la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra. 
 
L'Ajuntament de les Borges del Camp es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el  25 de 
setembre de 2014. 
 
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 20% 



fins l'any 2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han 
d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat aquests valors de 
reducció. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de les Borges del Camp també vol avançar cap a l’adaptació de la 
UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi 
climàtic. Per aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment als riscos i vulnerabilitats del 
municipi davant el canvi climàtic i a les accions d’adaptació. 
 
Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril.  
Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al ple l'adopció dels 
següent acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de les Borges del Camp. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2017 
 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple de l’Ajuntament ha 
de proposar les festes locals del municipi, les quals han de ser aprovades per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Des del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya demanen la tramesa de la 
proposta de l’Ajuntament per tal d’incloure-les a l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a 
l’any 2017. 
 
Per tot l’ exposat es proposa: 
 
Primer. Proposar com a festes locals de les Borges del Camp per a l’any 2017 les següents: 

 
 

- El dia 22 de juny: Festa de la Capvuitada de Corpus 
 

- El dia 8 de setembre: Festa Major en Honor a la Mare de Déu de la Riera 
 

 
Segon. Comunicar l’acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

7. Esmena a l’acord d’aplicació d’una bonificació de l’impost sobre béns immobles 
 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària realitzada el dia 20 de març de 2014 aprovà 
modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (BOPT núm. 109 de 
13/5/2014) i aplicar una bonificació del 95% de l’IBI a les instal·lacions del Poliesportiu El 
Garrigó, a petició del seu president  en base a l’article 74.2 quàter del Reial Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 



Aquesta bonificació s’aplica, a petició dels interessats, als immobles on es desenvolupen 
activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin dita declaració. 
 
A l’acord adoptat no especificà la durada de la bonificació, motiu pel qual és necessari esmenar-lo 
introduint aquesta dada. La voluntat de l’Ajuntament és que la bonificació sigui d’aplicació mentre 
segueixi vigent a l’ordenança fiscal del municipi i l’entitat mantingui l’activitat de tipus social i 
cultural que porta a terme o bé el Ple de l’Ajuntament acordi la revocació de la mateixa. 
 
Per tot l’exposat, es proposa: 
 
Primer. Ratificar la declaració d’especial interès o utilitat municipal respecte de l’activitat social i 
cultural del Poliesportiu El Garrigó de les Borges del Camp, amb NIF G43091560. 
 
Segon. Acordar que la bonificació sigui d’aplicació mentre la bonificació segueixi vigent a 
l’ordenança fiscal del municipi i que l’entitat mantingui l’activitat de tipus social i cultural que porta a 
terme o bé el Ple de l’Ajuntament acordi la revocació de la mateixa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Poliesportiu El Garrigó i a Base Gestió d’Ingressos Locals. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

8. Revocació de l’acord Plenari de 31 de març de 1964 nomenant el dictador 
Francisco Franco, alcalde honorari i perpetu de les Borges del Camp 

 
Aquest punt de l’ordre del dia es retira atès que en data 4 de febrer de 2003 ja es va acordar la 
revocació de dit acord. 
 

9. Assumptes sobrevinguts 
 
No se n’han produït. 
 

10. Informe de l'Alcaldia 
 

Pren la paraula l’alcalde i explica, en relació a l’estació depuradora, que la Generalitat ja ha 
adjudicat a una enginyeria el projecte per finalitzar els treballs d’instal·lació de la depuradora. 
Ahir van venir a veure l’estat actual i es van comprometre a tenir-ho enllestit el més aviat 
possible amb la voluntat que abans de final d’any es pugui licitar i que durant el 2017 s’executi. 
El temps previst és d’uns quatre mesos d’execució i uns quatre mesos més de proves de 
funcionament. 
 
El regidor Pere Tost pregunta si es pot saber la qualitat de l’aigua que surtirà per veure si pot 
tenir un ús agrícola. 
 
L’alcalde ho desconeix però es compromet a informar-se’n. 
 

11. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si algun membre del Consistori vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta com s’ha d’actuar si tenen coneixement que es fan obres 
sense l’autorització de l’Ajuntament. L’Alcalde explica que si n’informen a l’Ajuntament es faran 
les comprovacions pertinents. 



La Sra. Abelló pregunta també per la llicència del local conegut com el Merendero ja que s’hi 
porta a terme una activitat musical. S’informa que té llicència de bar-restaurant i que ja es faran 
comprovacions per veure si l’activitat que desenvolupen s’ajusta a la llicència. 
 
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 


