
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/17 
Caràcter: extraordinari  
Data: 6 d’abril de 2017 
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 (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. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016 
2. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2018-

2019-2020 
3. Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pressupost Municipal 2017 
4. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària realitzada el dia 28 de març de 2017, 
adoptà, per unanimitat, l’acord d’aprovar la liquidació corresponent a l’exercici 2016, de la qual 
es dona compte al Ple de la Corporació i es transcriu literalment el text de l’acord: 
 
“ Aprovació de la  liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2016 
 

1. ANTECEDENTS 

 
1.1 En data 27 de febrer de 2017  l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció 
de la corporació. 
 
1.2 En data 23 de març de 2017 des de Secretaria Intervenció es va emetre informe sobre: 
 

a) La tramitació de la liquidació del pressupost del 2016,  sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació; 

b) El càlcul dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària;  
c) El càlcul de la regla de la despesa; 



d) El límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 
 
1.3 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  
 
1.3.1 Pressupost de despeses 

 

1.3.2 Pressupost d’ingressos 

 

 



1.3.3 Resultat pressupostari 

 

 

 

1.3.4 Romanent de crèdit 

 



1.3.5 Romanents de tresoreria 

 

1.3.6 Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària. 
 
Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els 
criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi 
que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en 
l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de 
ser objecte d'un informe individualitzat. 
 



L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 15.816,71 €  € d'acord amb 
el següent detall: 
 

 

1.3.7 Compliment de la regla de la despesa 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l' import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que es 
desprèn de la liquidació de 2016. 
 
La despesa computable de  l’exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions les 
inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2015 i, si 
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la 
Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l' obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al 
2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost  2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 35.556,32 €. 
 



Ajuntament de les Borges del Camp 

 



Organisme autònom administratiu Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera 

 



1.3.8 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu estimat a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

 

1.3.9 Període mig de pagament 

 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de  1,06 dies.  
 

2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2.2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 



 
2.3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament el 31 de desembre. el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents 
de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
2.4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà 
el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
2.5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí 
del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb 
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la 
reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es 
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
2.6. D’altra banda, l’art.15.3 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, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  

2.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

Per tot l’ exposat s’acorda, per unanimitat:  

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats 
detallat a la part expositiva. 

Segon. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 

Tercer. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Administracions Públiques” 

L’alcalde explica que es donaran tots els detalls de l’exercici 2016 a la Comissió Especial de 
Comptes que es convocarà durant la tramitació del Compte General. El regidor Pere Tost 
pregunta seria possible tenir la documentació abans de la Comissió, i l’alcalde manifesta que 
no hi ha cap problema. 
 



 
2. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 

2018-2019-2020 
 
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària realitzada el dia 14 de març de 2017, adoptà, 
per unanimitat, l’acord que es transcriu literalment tot seguit: 

 
“En data 13 de març s’emet l’informe de Secretaria Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute 
públic i 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 partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  

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

 
Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 

 
Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de 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 quals 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, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, 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 del pressupostos anuals. 

Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb el 
següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 633.014 678.000 689.526 701.248 713.169 

Capítol 2 3.069 15.000 15.255 15.514 15.778 

Capítol 3 222.636 230.380 234.296 238.279 242.330 

Capítol 4 1.195.562 1.177.013 1.173.943 1.192.496 1.211.364 

Capítol 5 27.064 31.860 32.402 32.952 33.513 

Ingressos corrents  2.081.345 2.132.253 2.145.422 2.180.490 2.216.154 

Capítol 6 0 0 0 0 0 



Capítol 7 30.000 203.837 680.000 77.000 63.000 

Ingressos de capital 30.000 203.837 680.000 77.000 63.000 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 0 0 170.000 0 0 

Ingressos financers 0 0 170.000 0 0 

INGRESSOS TOTALS  2.111.345 2.336.089 2.995.422 2.257.490 2.279.154 

            

DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 942.935 949.000 958.490 968.075 977.756 

Capítol 2 876.878 893.673 893.673 893.673 893.673 

Capítol 3 4.629 11.500 16.450 16.450 16.450 

Capítol 4 120.923 139.975 140.800 140.800 140.800 

Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  1.945.365 1.994.148 2.009.413 2.018.998 2.028.678 

Capítol 6 160.112 295.623 901.600 113.000 96.500 

Capítol 7 0 0 0 0 0 

Despeses de capital 160.112 295.623 901.600 113.000 96.500 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 33.317 43.859 43.859 33.317 134.437 

Despeses financeres 33.317 43.859 43.859 33.317 134.437 

DESPESES TOTALS  2.138.794 2.333.630 2.954.872 2.165.315 2.259.615 

  

  

      

  2016 2017 2018 2019 2020 

Resultat pressupostari  -27.448,94 2.459,80 40.549,89 92.175,24 19.538,89 

+Crèdits gastats finançats amb 

romanent de tresor.desp.grals.  28.529,77 10.542,28 10.542,28 0,00 86.119,75 

+Desviacions de finançament 

negatives de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Desviacions de finançament 

positives de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat pressupostari ajustat  1.080,83 13.002,08 51.092,17 92.175,24 105.658,64 

 
SEGON. Trametre, abans del 15 de març,  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.” 
 
L’alcalde explica que aquest és un document que cal aprovar cada any i fa una previsió 
pressupostària dels propers quatre anys.  



3. Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pressupost Municipal 2017 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de Pressupost 1/2017 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. 
 
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 

920/162/00 Formació 
                     
600,00    

                           
600,00    

               
1.200,00    

920/203/00 
Arrendament maquinària, 
instal·lacions i utillatge.Serveis G. 

                  
3.200,00    

                        
2.000,00    

               
5.200,00    

1532/224/00 Primes assegurances 
                     
825,00    

                             
50,00    

                  
875,00    

231/480/01 
Subvenció Associació Amics 
Ermita Mare de Déu de la Riera 

                  
5.400,00    

                        
1.200,00    

               
6.600,00    



165/623/03 Enllumenat públic 
                
15.000,00    

                        
7.000,00    

             
22.000,00    

920/682/01 
Equipament informàtic (admin. 
Electrònica) 

                  
3.000,00    

                        
7.000,00    

             
10.000,00    

   TOTAL  
                

28.025,00    
                      

17.850,00    
             
45.875,00    

 
Crèdits extraordinaris: 

 

A.P. Nom 
Consig. 
proposada 

323/629/00 Col·locació tanca escola Rocabruna 
                  
4.500,00    

  TOTAL 
                  
4.500,00    

 
Finançament: 
 
Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 4.471,00 € 

 
Nous ingressos procedents de subvencions finalistes: 
 

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

761/16 Diputació, subvenció PEXI 0 17.879,00 17.879,00 

  TOTAL 0    17.879,00 17.879,00 

 
 
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 demana si algun membre del Consistori vol fer ús de la paraula. 
 
El regidor Pere Tost pregunta si aquest treball de l’escola es faran ara per les vacances de 
Setmana Santa. 
 
L’alcalde explica que no, que es faran un cop la modificació del Pressupost estigui aprovada 
definitivament i fora de l’horari escolar. 
 
Pren la paraula la regidora Rosa Abelló i manifesta que el vot del seu grup serà favorable, però 
que tenen alguns dubtes. Pregunta si la subvenció que es proposa pels Amics de l’Ermita és 
per l’enllumenat públic. 
 
L’alcalde explica que la que van aprovar amb els pressupostos per aquesta entitat ha estat per 
ajudar-los a pagar la il·luminació exterior de l’ermita, i la que s’aprova avui és per destina-la a 
l’Aplec de Sardanes. 
 
El relació a la subvenció de la Diputació, la regidora Rosa Abelló pregunta si inclou la tanca de 
l’escola o va a part. 
 



L’alcalde explica que va a banda perquè d’acord amb les bases de la subvenció, només es pot 
destinar a la modernització d’equipaments informàtics i a millora de xarxes  bàsiques 
municipals (aigua, clavegueram i enllumenat públic), per la qual cosa la tanca es pagarà amb 
recursos propis. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
4. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020 

 
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament s’ha formulat Pla Local de Joventut 2017 – 2020 de 
les Borges del Camp, d’acord amb les directrius generals del Pla Nacional de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest document serà el full de ruta a seguir durant aquests quatre anys per tal d’aplicar les 
polítiques de joventut al nostre municipi i respon a la finalitat d’afavorir l’arrelament de la població 
jove al municipi i facilitar la seva participació i la seva emancipació amb tres eixos estratègics: 
oportunitats laborals, cultura i oci i iniciatives que vehiculin la participació i la cohesió social. Aquest 
document s’ha de constituir  en l’eina bàsica de treball en aquesta matèria. 
 
La normativa d’aplicació és la següent: 
 

 Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de Joventut  

 Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalu7nya 
2011-2020 

 
Per tot l’ exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut 2017-2020 de les Borges del Camp redactat per la 
Regidoria de Joventut de les Borges del Camp 
 
Segon. Trametre’l a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 

L’alcalde cedeix la paraula a la regidora de Joventut, Montse Llauradó, qui explica que el Pla 
Local de Joventut, que es porta a aprovació, és una eina de treball que ajuda a fer una millor 
gestió en aquest àmbit,  explica els objectius que es pretenen assolir, i remarca que el 
document és fruit de moltes hores de treball i de col·laboració amb els joves del municipis que 
s’hi han volgut implicar, alhora que convida a tothom a participar-hi i a fer-hi aportacions, ja que 
el PLJ és un document genèric que cal anar concretant a mesura que es vagi avançant.  
 
La regidora Isabel Rodríguez manifesta la seva satisfacció pel fet que s’hagi elaborat i 
presentat el document tot i que el troba molt genèric i pensa que es podria trobar una forma 
que les dades que hi consten fossin més realistes ja que les que hi ha són antigues. Sap que 
són les dades oficials però pensa que poden aconseguir-ne de més actuals. 
 
Pren la paraula la regidora Mar Bravo i explica que al Pla surt una nova figura, que ja havia 
existit anys enrera, i que pensen que seria molt positiu de recuperar la figura de la 
dinamitzadora mancomunada. Parlaran amb el Consell Comarcal del Baix Camp per mirar de 
tirar-ho endavant. S’intentarà lligar la cessió de l’ús del nou espai que s’habilitarà al Centre 
Cultural Marinada amb la incorporació d’aquesta nova figura, i es calcula que serà cap a finals 
d’any. 
 
La regidora Isabel Rodríguez remarca que el tema del pressupost és molt relatiu i molt general. 
 



La regidora Mar Bravo explica que el pressupost de joventut no és una partida concreta, sinó 
que és una part d’altres com festes o cultura, és transversal, i la idea és anar perfilant el 
percentatge destinat a Joventut dins de cada una d’elles. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta si s’han tingut reunions amb els diferents grups, i les 
que es faran amb qui seran i si seran amb totes les edats. 
 
La regidora Mar Bravo explica que la idea és que hagi participació de tots el jovent i que aportin 
idees. 
 
Les regidores Isabel Rodríguez i Sheila Garcia demanen poder participar en aquestes reunions, 
a la qual cosa la regidora de Joventut respon que no hi ha cap inconvenient. 
 
Per acabar la regidora Isabel Rodríguez manifesta que troba molt bé el Pla i la regidora de 
Joventut M. Llauradó explica que al darrera hi ha moltes hores de feina i moltes ganes de tirar-
lo endavant. 
 
El Pla Local de Joventut 2017-2020 s’aprova per unanimitat. 
 
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 


