
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/14 
Caràcter: ordinari  
Data: 16 de gener de 2014 
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) 
Natàlia Mariné Sedó, 1a. tinent d’alcalde (CiU) 
Ramon Mestre Figueras, 2n tinent d’alcalde (CiU) 
Josep Altés Juanpere,  3r. tinent d’alcalde (CiU) 
Eduard Correcher Valero, regidor (CiU) 
M. Cinta Vilà Pàmies, regidora (CiU) 
M. Riera Carcolé Ardèvol, regidora (CiU) 
Rosa Abelló Borràs, regidora (ERC-AM)) 
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal. 
 
Excusa l’absència 
 
Isabel M. Rodríguez Garcia, regidora (ERC-AM) 
Enric Llorens Pujol, regidor (PSC-PM) 
Carlos Bardou Torredemer, regidor (CiU) 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió  anterior 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació formalització pòlissa de tresoreria 
4. Modificació conveni subscrit entre la Residència Mare de Déu de la Riera i la Congregació 

de les Carmelites Missioneres Teresianes 
5. Moció de suport a l’acord a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya 
6. Assumptes sobrevinguts 
7. Informe de l'Alcaldia 
8. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió  anterior 
 
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 28 de novembre de 2013 i atesa la conformitat 
s’aprova per unanimitat. 
 

2.  Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
27/11/2013 
 
181. Incoació d’expedient per subscriure una pòlissa de tresoreria 



 
182. Requeriment a la societat Belleza Corporal, SA per tal que presentin documentació 
complementària justificativa conforme disposen d’un hidrant i d’un sistema manual d’alarma 
d’incendis, d’acord amb el que s’indica a l’informe tècnic. 
 
4/12/2013 
 
183. Compensació de Deute amb Distribuidora Catalana de Materials de Construcció, SA. 
 
9/12/2013 
 
184. Requeriment a Salvadó & Fill, SL per tal adoptin mesures urgents per tal de mantenir les 
condicions mínimes de seguretat i salubritat a la finca situada al carrer Mossèn J. Verdaguer, 
núm. 3. 
 
185. Autorització a Agrutrans, SL per ocupació de 20 metres de via publica, concretament a 
l’alçada de l’av. M. Martorell, núm. 76-88, per tal de canviar un grup elèctric del terrat de 
l’edifici, el dia 9 de gener de 2014 de 8,30 h a 12,30 h. 
 
23/12/2013 
 
186. Delegació a favor de la tinent d’alcalde Natàlia Mariné Sedó per tal de celebrar un 
matrimoni civil previst pel dia 27 de desembre de 2013, entre el senyor José Ramon Molina 
Rojas i la senyora Yolanda Díaz Grau. 
 

3. Aprovació formalització pòlissa de tresoreria 
 
En data 31 de desembre de 2013 va vèncer la pòlissa de tresoreria de 300.000,00 € que 
l’Ajuntament va subscriure amb l’entitat  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
 
L’Equip de Govern entén que és convenient tenir-ne una de concertada per necessitats 
puntuals que puguin sorgir al llarg de l’exercici, i més tenint en compte que l’Ajuntament té 
iniciades actuacions, al pagament de les quals ha de fer front encara que no hagi rebut el 
finançament extern. 
 
En data 29 de novembre de 2013 es va demanar pressupost al Banc de Bilbao Vizcaya, al 
Banc de Sabadell, SA i a Caixa Bank, SA. A data d’avui només a presentat proposta el BBVA. 
 
Per tot l’exposat es proposa: 

 
1. Concertar una operació de tresoreria de 300.000 €  per un període de dotze mesos 

amb l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,  d’acord amb les següents 
condicions: 

 
Tipus d’interès     Euríbor + 5,00 % 
Amortització     al venciment 
Revisió tipus d’interès    trimestral 
Comissió d’obertura    0,75% 
Comissió no disponibilitat   0,50  
Comissió d’estudi    0 
Comissió de cancel·lació anticipada  0 

 
2. Facultar l’alcalde de la vila, Joaquim Calatayud Casals, per realitzar les gestions 

necessàries per dur a terme la seva formalització. 
 



La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

4. Modificació conveni subscrit entre la Residència Mare de Déu de la Riera i la 
Congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes 
 

La Congregació de les Carmelites Missioneres Teresianes presten els seus serveis a la 
residència d’avis Mare de Déu de la Riera des de l’any 1991. Primer en el marc del conveni 
signat l’1 de setembre de 1991 i actualment segons conveni modificat i signat el 15 de juliol de 
2004. 
 
Actualment els serveis que porten a terme consisteixen en atendre la recepció del centre i als 
residents en les seves necessitats espirituals.  A banda poden col·laborar fent tasques de 
voluntariat, sempre que aquestes tasques no suposin suplir treballadors amb contracte laboral. 
El nombre de germanes de la Comunitat pot oscil·lar entre tres i quatre membres. D’acord amb 
el conveni, com a contraprestació a aquests serveis les germanes tenen dret a l’alimentació i 
habitatge i una contraprestació econòmica mensual de 650,00 €. No obstant. segons pactes 
posteriors, la contraprestació econòmica a dia d’avui és de 800,00  € mensuals i tenen un cap 
de setmana lliure al mes el qual se supleix amb una treballadora contractada des de l’any 2008, 
per la residència,  amb aquesta finalitat. 
 
En data 13 de desembre de 2013, la Germana Superiora Provincial ha adreçat un escrit a 
l’Ajuntament demanant les següents modificacions de conveni: 
 
1. Augmentar els dies lliures a dos caps de setmana per mes, o si no fos possible dos dies 
seguits. 
2. Augment de la contraprestació econòmica a 1.000,00 € mensuals. 
3. Establiment d’horari en l’atenció presencial de la porteria: de 8,30 h a 13,45 h i de 15,00 h a 
20,00 h. La resta del temps s’atendria des del lloc on es trobessin les germanes. 
 
L’equip de Govern creu que tot i l’ajustada situació econòmica actual, es podria atendre la 
primera i la tercera petició. No obstant, en relació a la primera de les peticions caldria que els 
dos dies de festa addicional s’ajustessin a la disponibilitat de la persona que ja fa la suplència 
del cap de setmana del qual gaudeixen actualment. 
 
Pel que fa a l’augment de la contraprestació econòmica en aquests moments no és possible 
atendre-la, tot i que no es descarta estudiar-la de nou en el futur, si les condicions 
econòmiques són més favorables. 
 
Per tot l’exposat es proposa: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pactes u i sis del conveni subscrit amb la Congregació de les 
Carmelites Missioneres Teresianes en data 15 de juliol de 2004. El pacte número u, en allò que 
fa referència a l’horari del servei de porteria, i el número sis, íntegrament, que quedaran 
redactats de la forma següent: 
 
1. ..//.. 
 

 La Congregació, per la seva part, s’obliga a: 

 Atendre la recepció/porteria  de la residència de la forma següent: 
De forma presencial de 8,30 h a 13,45 h i de 15,00 h a 20,00 h. 
La resta d’horari des del lloc on es trobin les germanes en el moment. 

 
..//.. 
 
6. Com a contraprestació del servei de recepció/porteria, la Congregació tindrà dret, a més del 



dret a l’alimentació i a l’allotjament indicat al pacte quart,  a: 
 

  Percebre la quantitat de nou mil sis-cents euros anuals (9.600,00 €) a percebre en 
dotze mensualitats de vuit cents euros (800,00 €) cada una. 
 

 Quatre dies lliures al mes, a gaudir de la forma següent: dos dies en cap de setmana i 
els altres dos dies, que seran seguits, en dies no festius.  Es preveu la possibilitat que 
més endavant tots els dies lliures puguin ser en cap de setmana, la qual cosa es 
comunicaria prèviament. El calendari de dies lliures es lliurarà amb antelació, tan bon 
punt el centre tingui tancats els calendaris laborals del personal de la residència. 

 
Segon. Autoritzar l’alcalde per tal de signar el conveni modificat. 
 
L’alcalde explica que la comunitat de Germanes que són a la residència han demanat una 
modificació del conveni que tenen subscrit  per tal de millorar  alguns aspectes. En concret 
demanen dos dies lliures addicionals, un augment de l’assignació econòmica i la concreció d’un 
horari presencial d’atenció a la porteria. S’han fet els estudis econòmics pertinents i també s’ha 
parlat amb elles i la proposta és de concedir-los els dos dies lliures addicionals, que tenen un 
cost aproximat a l’any de 2.100,00 € i la concreció d’un horari presencial a la porteria. 
L’augment de l’assignació econòmica no es pot atendre, ja que suposaria un cost addicional de 
2.400,00 € anuals i la dificultat econòmica actual no ho permet. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta: vots en contra 0, abstencions 1 (ERC-AM), vots a 
favor 7 (CiU). 
 

5. Moció de suport a l’acord a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya 
 
Reunit el Ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp. En relació al procés de consulta popular 
iniciat des del Parlament de Catalunya, com a màxim òrgan de la sobirania popular del nostre 
poble, formula les següents 
 
MANIFESTACIONS: 
 
Primer.-  El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al poble de 
Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que li permeti decidir, 
d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,  
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp dona suport a la data del 9 de 
novembre de 2014 i a la pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? 
Sí o no” i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit 
de l’acord del President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret a 
decidir. Igualment, es dona suport a la iniciativa impulsada des del Parlament  que insta, 
d’acord amb la legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat la competència 
per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu", que es vol convocar i la 
convocatòria de la qual anirà a càrrec del Govern.  
 
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’Ajuntament es 
donarà suport a les accions de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar 
el procés de sobirania mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es convoquin i sigui 
necessari el suport del món local català donant tot el suport a la celebració d’aquest 
referèndum. 
 
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans 
requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació 
popular. 



 
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al Govern 
espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al Congrés de Diputats. 
 
Es llegeix la Moció i s’aprova per unanimitat. 
 

6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se n’ha produït cap. 
 

7. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde  i explica que el proper dimarts 28 de gener vindrà al nostre 
municipi la directora general d’ensenyament. Es reunirà amb els equips directius de l’escola la 
delegada d’ensenyament, i els dos directors dels centres escolars. A l’institut estant pendents 
de l’ampliació de l’edifici, obres que ja estan adjudicades però no iniciades per motius 
econòmics. L’escola de primària està pendent del nou edifici i de les obres de remodelació de 
l’edifici existent. Per l’Ajuntament l’escola de primària és prioritat absoluta i així ho manifestarà 
a la reunió. L’ampliació de l’insitut, és important, però creu que correspon a tots els municipis 
que hi tenen alumnes treballar conjuntament per tirar-ho endavant, en canvi l’escola de primària 
és només del municipi de les Borges. 
 
A continuació explica que ha sortir publicada l’assignació inicial del PUOSC amb les inversions 
següents: 
 
Exercici 2014. Actuació: “Reparació vies públiques urbanes”. Pressupost 151.975,75 €. 
Subvenció: 144.376,96 €. 
Exercici 2015: Actuació: “Actuacions per la gestió i l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic”. Pressupost: 210.322,00 €. Subvenció 199.642,26 €. 
 
L’alcalde explica que s’està redactant el projecte de l’actuació del 2014 i que inclou el 
condicionament del nou passeig al voltant de l’església, el tram de vorera de l’av. Magdalena 
Martorell que va des del núm. 10 al 52, i la remodelació del passeig de l’Hort del Dasca, 
inclosos les instal·lacions infantils. 
 
Pel que fa al projecte de l’enllumenat la voluntat és reduir de forma important el consum 
d’energia elèctrica. Explica que el Consell Comarcal està estudiant un projecte per diversos 
municipis en la mateixa línia. Si tira endavant amb un finançament diferent, es podria modificar 
el projecte del 2015, sinó s’executaria tal com està previst. 
 

8. Precs i preguntes 
 
Cap regidor ni regidora demana l’ús de la paraula. 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
interventora actal., estenc aquesta acta.  
 
La secretària actal.    Vist i plau  

  L’alcalde 
 
 
 
 
Joaquim Calatayud Casals 


