
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/16 
Caràcter: ordinari  
Data: 22 de setembre de 2016 
Horari: de les 18,00 h a les 19,30 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 21 de juliol de 2016 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Assumptes sobrevinguts 
4. Informe de l'Alcaldia 
5. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de juliol 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 juliol de 2016 i atesa la 
conformitat s’aprova per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 

21/07/2016 
 
122. Habilitació a la senyora Anna Cèlia Pedrol Lorenzo per substituir la senyora Rosa M. 
Freixas Ferran durant el període de vacances d’estiu, des del 25 de juliol fins el 12 d’agost. 
 
22/07/2016 
 
123. Delegació de les funcions de l’alcalde a favor del primer tinent d’alcalde Josep Altès 
Juanpere durant les vacances d’estiu, des del 25 de juliol fins el 4 d’agost. 



 
 
9/08/2016 
 
124. Resolució de diverses 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. 
 
22/08/2016 
 
125. Incoació d’expedient per a la convocatòria del jutge de pau titular de les Borges del Camp 
 
126. Incoació d’expedient per a la convocatòria del jutge de pau suplent de les Borges del 
Camp 
 
25/08/2016 
 
127. Encàrrec a Secretaria Intervenció de l’informe relatiu a les línies fonamentals del 
pressupost municipal per a l’exercici 2017 
 
5/09/2016 
 
128. Incoació d’expedient per a l’adquisició directa d’una porció de 17,55 m2 d’una finca 
urbana. 
 
13/09/2016 
 
129. Requeriment a la mercantil Nous Serveis Hotelers, SL per al cobrament de les costes del 
recurs ordinari núm. 203/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona 
 
130. Requeriment a la mercantil Nous Serveis Hotelers, SL per al cobrament de les costes del 
recurs d’apel·lació núm. 13/2014 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 
 
131. Determinació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2017 
 

3. Assumptes sobrevinguts 
 
No se n’han produït cap. 
 

4. Informe de l'Alcaldia 
 

Pren la paraula el senyor alcalde i informa dels temes següents: 
 
En relació a la estació depuradora explica que ja ha pujat l’enginyeria que està redactant el 
projecte de finalització de l’estació depuradora i tenen previst entregar-lo el 5 de novembre. 
 
En relació al tema de l’ampliació de l’escola, va trucar a Ensenyament i li van assegurar que a 
finals d’octubre rebrem l’esborrany del conveni. El projecte definitiu l’ha de fer l’Ajuntament i si 
tot és correcte se signarà el conveni i s’iniciaran els tràmits per a la licitació de les obres. El 
projecte consisteix en construir un edifici de planta baixa més dos plantes d’alçada adossat a 
l’actual situat a la Baixada de la Creueta i un cop en funcionament desapareixeran els 
barracons; es disposarà de quatre aules més i la planta baixa  serà una sala polivalent que de 
moment no es finalitzarà per manca de pressupost. 



Sobre la Festa Major, felicitar a les regidores per la bona organització i èxit dels actes 
programats, va anar molt be i el temps va acompanyar tots els dies. 
 

5. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si algun membre del Consistori vol fer ús de la paraula. 
 
En primer lloc pren la paraula la regidora Rosa Abelló i fa constar la felicitació per la Festa 
Major, que va anar molt bé i que la van poder gaudir perquè es va aprofitar més el cap de 
setmana. Afegeix que van trobar a faltar coses pels joves, però en general bé. 
 
A continuació manifesta que van entrar una instància sobre el mal estat de conservació de la 
torre dels moros i pregunta si l’ajuntament té prevista alguna actuació i demana que es contesti 
la instància. 
 
L’alcalde explica que hi ha una vintena d’edificis catalogats com a béns patrimonials declarats 
d’interès locals al POUM, la majoria d’ells privats on l’Ajuntament no té potestat per intervenir-hi 
directament ni capacitat econòmica per treure una línia de subvencions amb aquesta finalitat. 
De tota manera s’estarà atent per si la Generalitat convoca ajuts econòmic destinats a restaurar 
i conservar aquest tipus de béns. 
 
La senyora Abelló manifesta que a ella li consta que el propietari s’avindria a un acord. 
 
El senyor Toni Roca intervé i explica que la construcció està en risc de caure i és urgent actuar, 
que ell estima que el cost d’aquesta intervenció d’urgència és d’uns 4.000 € en material més la 
feina i  que caldria fer un projecte per determinar en nivell d’intervenció. 
 
L’alcalde insisteix en la dificultat en que l’ajuntament col·labori econòmicament en aquestes 
intervencions, i que la de la torre dels moros no és la única que ho demana, el mateix passa 
per exemple amb la Torre Sans que té elements molt malmesos que necessitarien intervenció. 
 
Segueix la intervenció de la Sra. Abelló i pregunta sobre el tema de la revisió de l’IBI de les 
construccions rústiques. 
 
S’informa que aquesta revisió la fan del Cadastre i que ja es va preguntar per quan estava 
prevista i van dir que dins el 2016 però fins avui no tenim coneixement que hagin començat a 
fer-ho.  
 
A continuació pregunta si s’ha fet cap previsió en relació al tema de la sequera. 
 
L’alcalde explica que Comaigua està fent un estudi de la zona i estan fent seguiment del pou 
del mas de la Mata per a veure com es comporta en època de sequera. Quan hagin finalitzat 
l’estudi faran una proposta. 
 
El regidor Pere Tost pregunta perquè no s’aprofita l’aigua de les mines propietat de 
l’Ajuntament. 
 
L’alcalde explica que això és complicat perquè l’aigua s’hauria de pujar fins els dipòsits per fer-li 
el tractament  i això té dificultat i costos. Aquest estiu amb l’aigua de la Mina del Menestral ha 
estat suficient i ara s’està a l’espera de l’estudi. 
 
La Sra. Abelló fa constar que els solars del pla parcial del recer estan molt bruts i tenen risc 
d’incendi. 
 



L’alcalde es compromet a fer arribar un requeriment als propietaris perquè els netegin. 
 
A continuació pren la paraula la regidora Isabel Rodríguez i demana informació  sobre la 
licitació del bar de la sala polivalent. Explica que la junta de govern del 5 de maig va aprovar les 
bases però no les han vist. Afegeix que la persona que l’ha portat fins ara estava ocupant un 
espai públic i n’ha obtingut un benefici i creu que això ha d’estar a l’abast de tothom, per la qual 
cosa demana que es liciti. 
 
La tinent d’alcalde Natàlia Mariné explica que es van redactar unes bases amb l’objectiu de fer 
la licitació, però que de moment no s’ha tirat endavant perquè estan replantejant el tema i que 
ja els tindran informats. 
 
La senyora Rodríguez pregunta qui està fent l’estudi de la llar d’infants. 
 
El tinent d’alcalde Josep Altès explica que l’estan fent tècnics de la Diputació. 
 
La regidora Sheila Garcia pregunta sobre l’estudi ambiental que es va encarregar ara fa poc. 
 
S’informa que és un document redactat en el marc del procés judicial sobre l’abocament de les 
aigües residuals a la riera d’Alforja i que el document és al jutjat. 
 
La senyora Garcia pregunta també si  els poly cleans i l’ambulància que van demanar el futbol 
van a banda de la subvenció i pregunta també sobre l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges 
del Camp al procediment de contractació dels serveis per a actes i esdeveniments públics 
(bombers, ambulàncies i vigilants de seguretat) que realitzarà la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp (acta 12/16), concretament qui hi pot accedir. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Altès manifesta que sí que va a banda de la subvenció i que la central  de 
contractació del Consell Comarcal és pels Ajuntaments. 
 
La regidora Sheila Garcia fa constar la manca de visibilitat quan se surt del bloc del davant del 
forn Ciurana, afegeix que abans hi havia una pilona i ara ja no hi és 
 
El tinent d’alcalde Josep Altès manifesta el problema generalitat que pateix el municipi sobre el 
tema de l’aparcament degut als incompliments de les senyals, no obstant s’ho miraran. 
 
A continuació pren la paraula el regidor Toni Roca i incideix amb el tema de la circulació i els 
aparcaments: demana que s’estudiï posar direcció única al camí de la Creueta i que es posi 
una senyal de prohibit el pas que ha desaparegut de la sortida de l’avinguda del Baix Camp a 
l’av. M. Martorell. 
 
El tinent d’alcalde Ramon Mestre explica que ja es va plantejar fer direcció única el camí de la 
Creueta, però de moment s’ha posposat perquè no ho tenen clar del tot ja que és un carrer per 
on passa molta gent caminant i la mesura incrementaria molt el trànsit de vehicles. Sobre el 
senyal de la sortida del Baix Camp ja s’ho mirarà. 
 
El Sr. Roca  explica que va presentar una instància demanant que l’Ajuntament munti una zona 
d’ombra a l’àrea de jocs del passeig de l’hort del Dasca per protegir-los del sol.   
 
El senyor Mestres diu que ja s’ho van mirar però no veuen clara la viabilitat de muntar uns 200 
m2 de tendals a aquella zona, s’hauria de fer una estructura molt ben feta perquè no s’ho 
emportés el vent a la primera i que quedés bé, i això tindria un cost elevat. Ho estudiaran. 
 



Per últim el Sr. Roca fa constar que els veïns del bloc de la plaça de la Font li han fet arribar les 
seves queixes pel problema que tenen amb la instal·lació de l’ascensor i el promotor de l’edifici. 
 
Després d’un intens debat sobre l’edifici en qüestió, la tinent d’alcalde Natàlia Mariné manifesta 
que aquest és un tema entre particulars, però no obstant li proposa que parli amb l’arquitecte ja 
són qüestions tècniques i segur que ell els informà millor.  
 
No havent més assumptes a tractar, i atès que l’alcalde Joaquim Calatayud Casals ha hagut de 
marxar abans de finalitzar el punt de l’ordre del dia de precs i preguntes, el primer tinent 
d’alcalde que  en qualitat d’alcalde accidental, ha aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
interventora actal., estenc aquesta acta.  
 
La secretària interventora actal.    Vist i plau  

   L’alcalde actal. 
 
 
 
 

Josep Altès Juanpere 


