
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 18 de maig de 2017 
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 (PDeCAT) 
Josep Altés Juanpere,  1r. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
Natàlia Mariné Sedó, 2a. tinent d’alcalde (PDeCAT) 
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde (PDeCAT) 
M. del Mar Bravo Triquell, regidora (PDeCAT) 
Montserrat Llauradó Aymamí, regidora (PDeCAT) 
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 16 de març, 6 d’abril i 9 de maig  de 2017 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Organisme autònom administratiu Patronat 

municipal Residència Mare de Déu de la Riera 
4. Aprovació inicial de la modificació del Pressupost Municipal 2/2017 
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular la delegació de 

la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). 
6. Aprovació inicial de la supressió del Registre de Parelles de Fet de les Borges del Camp i 

derogació del reglament que el regula 
7. Assumptes sobrevinguts 
8. Informe de l'Alcaldia 
9. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 16 de març, 6 d’abril i 9 de maig  
de 2017 

 
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 16 de març i dels plens 
extraordinaris del dia 6 d’abril i 9 de maig de 2017 i s’aproven per unanimitat. 



 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 

 
15/03/2017 
164. Autorització a la Societat de caçadors de les Borges del Camp per senyalitzar i tancar 
camins el dia 18 de març de 2017 amb motiu de batuda al poc senglar. 
 
16/03/2017 
165. Resolució d’un permís de paternitat a favor del senyor Andrés Díaz Mosqueda. 
 
21/03/2017 
166. Resolució d’ampliació d’un termini de fraccionament de deutes municipals gestionats per 
BASE 
167. Baixa i nova liquidació d’un rebut d’escombraries 
168. Incoació de l’expedient 1/2017 de modificació del pressupost municipal 2017 
 
22/03/2017 
169. Resolució de desistiment del senyor Andrés Diaz Mosqueda en relació a permís de 
paternitat atorgat el dia 16 de març de 2017. 
 
24/03/2017 
170. Resolució d’un permís de paternitat a favor del senyor Gerard Pérez Pi. 
171. Contractació del senyor Juan Tomás Aragon Fernández per suplir al treballador Gerard 
Pérez Pi durant el seu permís per naixement i paternitat. 
 
30/03/2017 
172. Aprovació de la inscripció d’una parella de fet al Registre Municipal de Parelles de Fet 
d’aquest Ajuntament. 
 
03/04/2017 
173. Iniciar el tràmit administratiu per a l’aprovació del Compte General de l’exercici 2016 
 
05/04/2017 
174. Atorgament de conformitat i autorització perquè el Ministeri d’Administracions Públiques 
adscrigui a Rosa M. Higón Monterde en comissió de serveis al lloc d’interventor/a Delegat/da 
Adjunt/a núm. 15992, dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la 
Generalitat Valencia pel període d’un any. 
 
18/04/2017 
175. Incoació de l’expedient 2/2017 de modificació del pressupost municipal 2017 
176. Incoació d’expedient per a la supressió del Registre Municipal de parelles de fet 
 

3. Aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Organisme autònom 
administratiu Patronat municipal Residència Mare de Déu de la Riera 

 
1. IDENTIFICACIÓ 

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’organisme autònom administratiu dependent 
de l’Ajuntament de les Borges del Camp, “Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la 
Riera” 

2. FETS 

2.1. En data 2 de juny de 2014 es va encomanar a l Unitat d’Assistència en Recursos Humans 
a ens locals, integrada dins de la Unitat de Secretaria Intervenció del SAM de la Diputació de 
Tarragona, l'elaboració de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom administratiu 
depenent de l'Ajuntament, Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera (Expedient 



800433-2014-192-8000-000029)  i en data 21 de novembre de 2016, se’l va encomanar la seva 
negociació col·lectiva (Expedient 8004330008-2016-0011505). 

2.2.Realitzats els treballs d’elaboració, la Diputació de Tarragona va presentar el Projecte de 
Relació de Llocs de treball, que inclou la següent documentació: 

- Proposta d’estructura organitzativa o organigrama de l’organisme autònom Residència 
Mare de Déu de la Riera per àrees funcionals. 

- Proposta de Relació de llocs de treball, que inclou: les fitxes descriptives de cada lloc de 
treball; les fitxes de valoració de cada lloc de treball; la classificació dels llocs de treball; els 
nivells professionals i l’estudi retributiu per als nivells professionals establerts. 

- Modelatge per aprovar la Relació de Llocs de treball proposada. 

2.4. En el procés de tramitació de la Relació de llocs de treball, s’ha donat participació a les 
organitzacions sindicals legitimades, segons consta documentat a l’expedient amb les actes de 
les reunions de negociació que han tingut lloc durant el procés. 

2.5. S’ha emès informe favorable de Secretaria-Intervenció sobre l‘adequació de la Relació de 
llocs de treball a la normativa vigent, així com, sobre l’adequació del seu contingut a les 
necessitats del servei que presta l’organisme autònom municipal Residència Mare de Déu de la 
Riera. Altrament s’ha informat que l’aprovació de la Relació de llocs de treball proposada no té  
efectes en el pressupost vigent, com sigui que no inclou cap concepte retributiu en els llocs 
amb personal adscrit provisionalment, ateses les limitacions establertes a la normativa 
pressupostària bàsica estatal. Únicament inclou conceptes retributius en els llocs de nova 
creació que restaran vacants fins que existeixi dotació pressupostària adequada i suficient a la 
plantilla econòmica de personal d’aquest organisme autònom. 

2.6 Els Estatuts de l’organisme autònom municipal Residència Mare de Déu de la Riera es 
troben aprovats i publicats en el BOPT núm. 232, de 7 d’octubre de 2004. 

3. FONAMENTS DE DRET 

3.1.  La Legislació aplicable a tenir en compte és la següent: 

- Els articles 31 i a 38, 69 i 74 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (TREBEP) i la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (L30/84) en la part vigent segons 
la DF 4ª del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (TRET). 

- L’art. 85.bis, l’art. 90.2 i l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL) i en termes similars l’art. 252, 52.2.j) i 283 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 (TRLMRLC). 

- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local 
(TRRL). 

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (L39/2015) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(L40/2015). 

- Els articles 28 a 33 i art. 127 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a 
Catalunya en Matèria de Funció Pública (Dleg 1/1997). 

- Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals (D214/1990). 



- L’art. 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

- L’art. 199 del Decret 170/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

- Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016. 

- Els Estatuts de l’Organisme autònom administratiu municipal Residència Mare de Déu de la 
Riera. 

3.2. En l’expedient d’aprovació de la Relació de llocs de treball s’ha seguit la tramitació 
legalment establerta pel que fa a la participació de les organitzacions sindicals legitimades a 
efectuar la preceptiva negociació col·lectiva (art. 37 TREBEP). 

En quant al tràmit d’audiència previst per als actes administratius a l’art. 82 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, val a dir 
que jurisprudència, com ara la del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, sala contencioso-
administrativa, de 24 de maig de 2000, s’ha pronunciat en el sentit que per a les Relacions de 
llocs de treball aquest tràmit pot ser assimilat a les negociacions prèvies amb els representants 
dels treballadors. 

3.3. L’art. 24 dels Estatuts de l’Organisme Autònom municipal Residència Mare de Déu de la 
Riera estableixen que la Relació de llocs de treball d’aquest organisme serà proposada pel 
Consell Rector i aprovada pel ple de l’Ajuntament.  

3.4. En l’elaboració de l’organigrama de l’Organisme Autònom Residència Mare de Déu de la 
Riera i de la Relació de llocs de treball que es proposa, s’ha tingut en compte el funcionament 
dels diferents serveis i àrees funcionals, d’acord amb les necessitats actuals, però també s’han 
previst les necessitats que es plantejaran en un futur relativament immediat, en preveure la 
creació del lloc de treball d’oficines i recepció. Per tant, la Relació de llocs de treball es 
considera adequada a les necessitats dels diferents serveis. 

3.5. La Relació de llocs de treball proposada té el contingut establert als arts. 30 i 31 del 
D214/1990i art. 29 del Dleg 1/1997: 

a) la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic 

b) les característiques essencials del lloc, incloent si s’escau, les funcions específiques 
atribuïdes 

c) els requisits exigits per ocupar el lloc de treball 

d) el grup i el règim jurídic aplicable per als llocs de caràcter laboral. 

e) la forma de provisió del lloc 

f) l’organigrama funcional 

g) la definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de 
titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, 
incompatibilitat, perillositat i penositat. 

h) l’anàlisi prèvia a la definició de cada lloc i la descripció de cada lloc i la seva posterior 
classificació. 

La Relació de llocs de treball proposada no inclou el complement del lloc de treball ni tampoc 
cap altra dada retributiva. I no s’inclou perquè aquest complement, així com, qualsevol altra 
dada retributiva dels llocs de treball, té conseqüències econòmiques que – en la major part – no 
és possible executar-les en l’actualitat ateses les limitacions de la normativa pressupostària 
estatal bàsica (arts. 19 i 20 de la LPGE 2016), sens perjudici que en un futur es pugui acordar 
la seva aprovació i execució en els termes legalment procedents, tal com es va acordar en la 



fase de negociació de la RLT. Per tant, la retribució dels llocs de treball és l’anterior a la de 
l’inici del procés d’elaboració de la relació de llocs de treball.  

3.6. A l’expedient consta l’informe favorable de Secretaria-Intervenció en quan a l’aprovació de 
la documentació que es proposa i que s’annexa a aquesta proposta. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

1r. Aprovar l’estructura organitzativa de l’organisme autònom administratiu Patronat Municipal 
Residència Mare de Déu de la Riera,  que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de 
treball. 

2n. Aprovar la Relació de llocs de treball del Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la 
Riera com expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a aquest 
Organisme  que inclou les fitxes descriptives, el manual de valoració dels llocs de treball, les 
fitxes valoratives, la classificació per  nivells professionals i la definició de les característiques 
de cada lloc de treball, i, si s’escau, les funcions específiques atribuïdes, en els termes dels 
arts. 30 i 31 del D214/1990. 

Com a conseqüència de l’anterior, es crearan els llocs de treball de tot l’Organisme Autònom 
amb la seva corresponent denominació, que inclou els llocs de treball necessaris en l’actualitat, 
així com, els d’un futur relativament immediat.  

3r. Adscriure provisionalment el personal laboral temporal i indefinit no fix als llocs de treball 
especificats a la Relació de llocs de treball proposada, en el sentit de dotar de característiques i 
contingut funcional els llocs de treball vinculats a places ocupades de forma temporal. 

L’adscripció definitiva dels referits llocs de treball es durà a terme, quan correspongui i sempre 
que sigui possible, mitjançant algun dels procediments previstos a la normativa vigent. 
Prèviament es realitzaran els corresponents processos selectius de personal laboral fix. 

4t. Trametre còpia de la Relació de llocs de treball, en el termini de trenta dies des la seva 
aprovació, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació, Administracions 
públiques i Habitatge de la Generalitat.  

5è. Publicar íntegrament la Relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com, en el Portal de 
transparència.  

6è. Notificar l’acord d’aprovació de la Relació de llocs de treball als representants dels 
treballadors. 

7è. Fer constar que contra l’acord d’aprovació de la Relació de llocs de treball es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es 
podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 

L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 

4. Aprovació inicial de la modificació del Pressupost Municipal 2/2017 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de Pressupost 2/2017 mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
La Regidoria d’Hisenda, el la mateixa data, ha proposat les partides i els imports que s’han de 
modificar, i des de Secretaria Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 



La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot l’ exposat, es proposen els acords següents: 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 1/2017 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari, per import de 22.350,00 €. Aquesta modificació cal finançar-la  mitjançant  
romanent de tresoreria per a despeses generals i  nous ingressos procedents de subvencions 
finalistes, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
Suplements de crèdit: 

 

A.P. Nom 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consig. 

definitiva 

231/480/01 Subvenció entitats de la vila 1.800,00 5.000,00 6.800,00 

   TOTAL  1.800,00 5.000,00 6.800,00 

 
Crèdits extraordinaris: 

 

A.P. Nom Consig. proposada 

452/623/04 Analitzador clor, comunicació i alarmes dipòsit Aires del Camp 5.315,75 

 
TOTAL 5.315,75 

 
Finançament: 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 6.094,40 € 
 
 
 
 



Nous ingressos procedents de subvencions finalistes: 
 

A.P. Nom C. inicial Prop. Incr. C. definitiva 

761/17 Diputació, subvenció 0 4.231,35 4.231,35 

  TOTAL 0 4.231,35 4.231,35 

 
2. 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 remarca que es preveu una subvenció de 2.000,00 € per 
l’Associació Els Havanus i 3.000,00 € per l’AMPA Rocabruna i demana si algun membre del 
Consistori vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si la subvenció dels Joves de 2.000 € és la totalitat que se’ls 
assigna o ja en tenien alguna altre de prevista.  
 
L’alcalde explica que no, que el Pressupost vigent no preveu cap subvenció pels Havanus i 
aquesta és la que es preveu pel 2017. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular la 
delegació de la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). 

 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2017, 
aprovà el text del conveni per tal de regular la delegació de la gestió de l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de les Borges del Camp, a favor del Consell Comarcal del Baix 
Camp. 
 
En data 7 de març donen trasllat del mateix a l’Ajuntament de les Borges del Camp per tal que 
s’adopti  si s’escau, l’acord d’aprovació per part de l’òrgan competent. 
 
Vist el document tramès, i atesa la previsió que abans de finalitzar l’any es posi en 
funcionament l’estació depuradora del nostre municipi, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el conveni regulador de la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
les Borges del Camp, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Camp el dia 21/2/2017.ç 
 
Segon. Autoritzar al tinent d’alcalde Josep Altès Juanpere per signar dit document en 
representació de l’Ajuntament de les Borges del Camp. 
 
L’alcalde explica que divendres es fa l’adjudicació de les obres per acabar la depuradora a una 
UTE. Han de passar 15 dies per si algú vol al·legar alguna cosa i al mes de juliol ja 
començarien les obres que duraran entre 4 i 6 mesos. Estima que a finals d’any ja estarà 
acabada i cal tenir-ho tot apunt per la seva posada en funcionament, per aquest motiu ja es  vol 
tramitar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si es podrà veure el projecte, a la qual cosa l’alcalde respon 
afirmativament. 
 
El senyor Roca pregunta qui assumeix la despesa de manteniment. L’alcalde explica que 
Comaigua. També pregunta per qui assumirà la despesa de mantenir els camins i l’alcalde 
respon que també Comaigua. 



El regidor Pere Tost pegunta si està resolt el tema de l’electricitat i de quina manera. L’alcalde 
explica que sí que ho està i que la línia passarà per la riera. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

6. Aprovació inicial de la supressió del Registre de Parelles de Fet de les 
Borges del Camp i derogació del reglament que el regula 

 

En data 15  de juny de l’any 2000,  el Ple de l'Ajuntament  de les Borges del Camp va acordar 
la creació del Registre Municipal de Parelles de Fet i es va iniciar el tràmit d’aprovació del seu 
reglament regulador, reglament que va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 
dia 26 d’octubre de 2000 i publicat al BOPT núm. 271 del dia 24 de novembre de 2000 i l'anunci 
amb la referència al DOGC núm. 3307 del dia 17 de gener de 2001 
 
En data 18 d’abril de 2017 es va dictar Decret de l’alcaldia en la qual es disposava l’inici de 
l’expedient de supressió del Registre de parelles de fet de les Borges del Camp i la derogació 
del Reglament regulador. 
 
En data 10 de maig de 2017 es va emetre informe per part de la secretaria intervenció 
municipal amb proposta de resolució sobre el procediment legal a seguir. 
 
La normativa d’aplicació és la següent: 
 

 L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, 
LRBRL) reconeix als municipis, dins l’esfera de les seves competències, potestats 
reglamentàries i d’autoorganització. 

 

 D’acord amb l’article 22 apartat 2.d LRBRL la competència per a l’aprovació d’ordenances 
correspon al Ple. 

 

 L’article 163 del Decret 179/1995,del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) permet la supresió dels serveis públics de 
caràcter no obligatori, d’ofici o a instància dels veïns, per acord del Ple dels ens locals. Així 
mateix, estableix la necessitat de sotmetre l’acord de supressió a informació pública i tràmit 
d’audiència abans de l’adopció de l’acord definitiu. 

 

 El procediment per a l’aprovació d’ordenances es troba regulat a l’article 49 LRBRL i 178 
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, el qual estableix: 

 
a) Aprovació inicial pel Ple. 
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i 
aprovació definitiva pel Ple. 
En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà 
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 

 

 L’article 72.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix la possibilitat que l’òrgan 
competent per a resoldre un procediment pugui adoptar,d’ofici o a instància de part, les 
mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, si 
existeixen elements de judici suficients. 

 



Per tot l’exposat, es proposa al Ple: 
 
Primer. Aprovar inicialment la supressió del Registre de Parelles de Fet de les Borges del 
Camp, el qual romandrà actiu solament per a la tramitació de certificats de l’històric del registre 
i per tramitar la baixa de les parelles estables inscrites, quan així se sol·liciti per qualsevol dels 
membres de la parella. 
 
Segon. Aprovar inicialment la derogació del Reglament regulador del Registre municipal de 
parella de fet. 
 
Tercer. Adoptar com a mesura provisional, la prohibició de practicar noves inscripcions al 
Registre municipal d’unions estables de parelles de fet a partir de la data de publicació del 
present Acord. 
 
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència als interessats per un termini 
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, a través de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Província de Tarragona així com al Tauler d’anuncis de 
l’ajuntament o a la seu electrònica del mateix. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a les persones inscrites al Registre Municipal de parelles de 
fet de les Borges del camp. 
 
Sisè. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
L’alcalde explica que actualment les parelles estables es troben regulades pel Codi Civil de 
Catalunya i pel Reglament que s’ha aprovat recentment, i entenen que ja no és necessari que 
l’Ajuntament ofereixi aquest servei, per la qual cosa es proposa suprimir-lo. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta perquè es va inscriure una parella recentment si es preveia 
el seu tancament, i s’informa que mentre no s’hagués adoptat l’acord d’avui no es podia negar 
la inscripció a cap parella que complís amb els requisits. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

7. Assumptes sobrevinguts 
 
No hi ha cap assumpte sobrevingut. 
 

8. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i passa a emetre el seu informe: 
 
En primer lloc informa que en breu esperen rebre la conformitat del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat a la proposta de projecte d’ampliació de l’escola Rocabruna. 
 
A continuació explica que l’Incasol tenia un conveni amb l’Ajuntament de les Borges del Camp 
per finançar les obres de cal Casals i que no va arribar degut a la situació econòmica d’aquell 
moment. Ara disposen d’una partida pressupostària que penja de l’1% cultural i tenen previst 
destinar-lo a les Borges del Camp per tal de tirar endavant la millora del tram de l’av. M. 
Martorell (entre cal Casals i la plaça del Pi) i la plaça de Sant Antoni. La previsió és que 
l’Ajuntament redacti el projecte i l’Incasol el liciti i l’executi directament durant el 2018. 
 
En relació als nous miradors es farà una senyalització provisional, senzilla, mentre no arribi la 
definitiva que es farà a través del Consell Comarcal del Baix Camp. 



 
9. Precs i preguntes 

 
L’alcalde demana als regidors si volen fer ús de la paraula. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si tenen nom aquests miradors. L’alcalde diu que no. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta com està l’estudi del carrer Verge de Montserrat, i suggereix 
que potser seria millor treure una línia d’aparcaments i no fer les obres. 
 
L’alcalde manifesta que al seu parer això no resoldrà el problema perquè la gent hi aparcarà 
igualment. Amb la nova proposta es guanya un metre i mig. 
 
La senyora Abelló manifesta que ja es miraran el projecte. 
 
El regidor Toni Roca manifesta que estaria bé modificar la voravia, fer-la més tancada i que no 
es pugui aparcar. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta per la subvenció del PAM i sobre el que es va dir d’agrupar-
lo, i sobre com està el tema de l’encreuament amb la N-420. 
 
L’alcalde explica que aquest mes de juny s’ha de demanar la subvenció del PAM 2017 i abans 
es convocarà un Ple. La idea és fer un sol projecte que es fiançarà amb el PAM 2017 i el 2018. 
No és que s’agrupin sinó que el que es fa és comprometre els fons del 2018. Les obres es fan 
en un sol projecte i una sola licitació i la Diputació ho pagaran en dos fases, si es pot dir així. 
Pel que al tema de la rotonda, des de la Subdelegació del Govern els han derivat al senyor 
Rafael Luna però encara no han parlat. 
 
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 


