
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 16 de març 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 19 de gener de 2017 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2016  
4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment de les 

obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2016   

5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2017 de 
l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera 

6. Aprovació de la primera modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal laboral de la 
Residència Mare de Déu de la Riera 

7. Declaració d’una actuació com d’especial interès municipal  
8. Adhesió al Reglament Comarcal del servei de proveïment d’aigua potable i sanejament 
9. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
10. Moció perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació de nous 

projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un nou Pla de l'Energia 
11. Assumptes sobrevinguts 
12. Informe de l'Alcaldia 
13. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Com a qüestió prèvia, per unanimitat, incloure com a assumpte sobrevingut la Moció en 
condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat Espanyol. 
 
 
 
 



1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 19 de gener 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 19 de gener de 2017 i s’aprova 
per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
23/01/2017 
149. Incoació d’expedients per a l’aprovació del projecte de “Reforma i millora d’equipaments 
municipals” 
 
09/02/2017 
150. Incoació d’expedient per tal de subscriure una pòlissa de tresoreria de 200.000,00 per 
termini d’un any. 
151. Resolució per tal de sotmetre a informació pública la cessió gratuïta de l’ús de la planta 
primera de l’equipament municipal situat al carrer de Baix, 7 a l’entitat privada sense ànim de 
lucre Associació de Gent Gran de les Borges del Camp. 
152. Resolució per tal de sotmetre a informació pública la cessió gratuïta de l’ús de la planta 
segona de l’equipament municipal situat al carrer de Baix, 7 a l’entitat privada sense ànim de 
lucre Associació Cultural de Dones Borgenques. 
153. Autorització de baixa d’un rebut d’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per estar duplicat erròniament. 
154. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Gas Natural 
SUR SDG, SA, per un import de 78,50 €. 
155. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Gas Natural 
Comercializadora, SA, per un import de 230,56 €. 
156. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Orange 
Espagne, SAU, per un import de 382,11 €. 
157. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Iberdrola 
Clientes, SAU, per un import de 153,21 €. 
158. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Gas Natural 
SDG, SA, per un import de 389,50 €. 
 
10/02/2017 
159. Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció 
de peons de brigada per a forma par de la borsa de treball de l’Ajuntament de les Borges del 
Camp com a personal laboral per cobrir les necessites que es produeixin en els propers dos 
anys. També es designa el Tribunal i la data d’inici del procés de selecció. 
 
17/02/2017 
160. Autorització a la Societat de Caçadors de les Borges del Camp per tal de senyalitzar i 
tancar el camí dels Miradors, zona dels Pedrets, el dia 18 de febrer de 2017, a partir de les 7,00 
h i fins les 15 h. 
161. Aprovació i liquidació de la taxa d‘ocupació del domini públic, exercici 2016, a Iberdrola 
Comercializadora de Último Recurso, SAU, per un import de 14,77 €. 
 
03/03/2017 
162. Incoació d’expedient per donar de baixa del padró d’habitants, per inscripció indeguda, les 
persones que incompleixen el requisit de residència de l’article 54 del Reglament de Població. 



163. Incoació d’expedient per renovar les inscripcions al padró d’habitants o declarar-ne la 
caducitat de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència 
permanent. 
 

3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2016  
 

El regidor Pere Tost Gispert s’incorpora a la sessió a l’inici d’aquest punt de l’ordre del dia, 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de 
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa 
Ordre. 
 
Fet l’informe d’Execució trimestral per part de Secretaria Intervenció en data 27 de gener de 
2017, i tramesa la informació al Ministeri d’Hisenda dins el termini establert, es dóna compte al 
Ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp del contingut de l’informe d’execució trimestral del 
pressupost corresponent al 4r trimestre de 2016, i que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde  
 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les 
obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. Aquest article ha 
estat modificat per HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
 
Dita modificació estableix que els municipis amb població inferior a 5.000 habitants estant exemptes del compliment de 
l’obligació de subministrament de la informació referida a l’article 16, referent als tres primers trimestre de cada any, 
amb l’excepció dels apartats 7 i 8.  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

 HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 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 (LOEPSF). 
 

4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en 
la redacció donada per ‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, estableix que abans de l’últim dia del mes següent a 
la finalització del trimestre caldrà trametre la informació detallada en el mateix, no obstant els municipis amb una 
població inferior a 5.000 habitants queden exempts del compliment de l’obligació de subministrament de la informació 
referida a l’article 16, referent als tres primers trimestre de cada any, amb l’excepció dels apartats 7 i 8.   
 



Finalitzat el 4rt trimestre de 2016, procedeix facilitar la informació indicada, per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
4.1.1 A data 31/12/2016 l’Ajuntament de les Borges del Camp, té una plantilla de personal de 33 persones els quals es 
troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors  33 

 
El nombre d’efectius inclou la plaça vacant de secretari interventor i els òrgans de Govern (onze membres: alcalde i 
regidors/es). 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2016 és de 483.999,46 €. Aquest import 
inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
Durant el quart trimestre de 2016 no hi ha hagut variació de la plantilla de personal.  
 
4.1.2 A data 31/12/2016 l’organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, té una 
plantilla de personal de 27 persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 1 

Sector assistència social i dependència 26 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2016 és de 458.935,54 €. Aquest import 
inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
Durant el quart trimestre de 2016 no hi ha hagut variació dels efectius de personal. 
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. Ajuntament de les Borges del Camp 
 
4.2.1.1 El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4r. trimestre de 2016 és del 82,875 %. 
El grau d’execució del pressupost de despeses al 4r. trimestre de 2016 és del 85,227%.  
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per 
aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten 
als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i fins el quart trimestre de 2016, el pendent de cobrament en termes totals és de 
771.012,39 € i el pendent de  pagament de 289.293,14 €.   Per exercici tancats,  la recaptació  fins el  quart trimestre ha  
estat de 359.547,15 €. Anàlogament, els pagaments  totals durant  el mateix període  ascendeix a 141.219,30 €.  
 
L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar al pressupost.  
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 4r. trimestre de 2016 és de 393.643,14 €.  
 
4.2.1.2 En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu 
corresponent finançament s’informa que l’ajuntament no té en curs projectes d’inversió respectes dels quals s’han 
reconegut fins a la data de finalització del 4r. trimestre drets i obligacions. 
 
No existeixen desviacions en relació a la previsió realitzada a l’annex d’inversions del pressupost. 
 
4.2.1.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al quart trimestre es consigna 
un superàvit de tresoreria de 44.377,73 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és de 209.427,58 €.  
 
4.2.2. Residència Mare de Déu de la Riera 
 
4.2.2.1 El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4r. trimestre de 2016 és del 98,957%. El 
grau d’execució del pressupost de despeses al 4r. trimestre de 2016 és del 96,874%. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per 
aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten 
als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.  
 



Conseqüentment, per l’exercici corrent i fins el quart trimestre de 2016, el pendent de cobrament en termes totals és de 
38.505,43 € i el  pendent de  pagament de  48.231,89 €. Per  exercici tancats, la recaptació  fins el quart trimestre ha  
estat de 44.931,45 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 35.665,59 €.  
 
La Residència Mare de Déu de la Riera no té despeses pendents d’aplicar al pressupost.  
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 4r. trimestre de 2016 és de 86.871,11 €.  
 
4.2.2.2 En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu 
corresponent finançament s’informa que la Residència Mare de Déu de la Riera no té en curs cap projecte d’inversió 
respecte del qual s’hagi reconegut fins a la data de finalització del 4r. trimestre drets i obligacions. 
 
No existeixen desviacions en relació a la previsió realitzada a l’annex d’inversions del pressupost.  
 
4.2.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa la Residència Mare de Déu de la Riera, cal ressaltar que al 
quart trimestre es consigna superàvit de tresoreria de 25.722,13 € i que el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 97.597,57 €.  
 
4.3. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu, en termes 
consolidats: 
 
4.3.1. Durant el 4r. trimestre, el càlcul de la capacitat/necessitat de  finançament a 31/12/2016 calculada a 31/12/2016, 
és  de 697,04 €. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de 
pressupost, es comprova que: el pressupost és estable.  
 
4.3.2. La previsió de la Regla de la despesa a 31/12/2016 calculada a 31/12/2016 dóna un import de 1.912.612,77 €. 
Es preveu un compliment amb una diferència favorable per import de 36.315,19 €.  
 
4.3.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 228.385,30 €, en conseqüència, la ràtio del deute viu al finalitzar el 
4r. trimestre és del 10,26%.  
 
4.3.4 No hi Pla Econòmic i Financer en vigor. 
 
4.4 Morositat 
 
L’informe en relació  a les mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials que s’estableixen a l’article 
5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre s’ha elaborat en aquesta 
mateixa data de forma separada. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
5.1 L’ajuntament i el seu organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera,  en termes consolidats, compleixen 
a 31 de desembre de 2016 amb els objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa.  
 
5.2 En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament del 10,26%, atès que 
està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats 
locals.  
 
5.3 Es compleix amb la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest trimestre.  
 
5.4 Es compleix amb el període mig de pagament a proveïdors.” 

  
4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment 

de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, relatiu al 4rt trimestre de 2016   

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions comercials, ha establert. 
com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de pagament, l’obligació 
d’emissió d’informes periòdics. Així, l’article quart d’aquesta llei, apartats 3 i 4, estableix que: 
 
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel 



pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.” 
 
“4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest 
informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats Autònomes /.../”. 
 
Tanmateix, l’apartat quart de l’article cinquè de la llei 15/2010, estableix que: “La intervenció [...] 
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de factures o 
documents justificatius respecte dels que hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el citat registre i no s’hagi tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació /.../”. 

 
Per tot l’ exposat,  es dona compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe trimestral de Tresoreria 
sobre la morositat en les operacions comercials corresponents al quart trimestre de 2016 relatiu 
a les factures pagades o pendents de pagament incomplint els terminis o pendents de 
pagament i pendents d’aprovar el Reconeixement de la Obligació, així com del seu trasllat a la 
Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i 
Coneixement, com a òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, i a la Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb els ens locals, com a òrgan 
competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques: 
 

“INFORME DE TRESORERIA 

Rosa M. Freixas Ferran, Tresorera de l’Ajuntament de les Borges del Camp, d’acord amb l’article 2.f) del Reial decret 
1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i en l’exercici de 
les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 
d’acord amb el que estableix l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions comercials, 
emeto l’informe següent: 

PRIMER. Terminis de pagament: 

Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de pagament, l’apartat tercer de 
l’article quart de la Llei 15/2010 estableix que “Els Tresorers .../... de les Corporacions locals elaboraran trimestralment 
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat 
local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini.” Tanmateix, l'apartat 4 de l'article 216 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic estableix el següent: 

“ L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions 
d’obres o dels corresponents documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels bens 
entregats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, 
a partir del compliment de l’ esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. Per a què doni lloc a l 'inici del còmput del termini de meritació 
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les mercaderies o la 
prestació de serveis”. 

La disposició transitòria sisena del RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que “ El termini de trenta dies a què es 
refereix l’apartat 4 de l’article 216 d’aquesta Llei, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013. 

SEGON. Per l’ exposat, aquest informe s’emet per l’obligació establerta a l’article quart, apartat tercer, de la Llei 
15/2010, anteriorment citat, i fa referència al quart trimestre de l’exercici 2016. S’inclouen les certificacions i factures 
que són contraprestació d’operacions comercials realitzades entre empreses, i l’Ajuntament de les Borges del Camp i 
els seus organismes autònoms, de conformitat al que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i de les que s’ha superat el termini de 30 dies des de la data d’aprovació, 
sense que s’hagi efectuat el seu pagament. 

TERCER. Contingut de l’informe: 



D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes d’informació, el nombre i la quantia global de 
les factures pendents de pagament, més els pagaments efectuats, a la data de referència, en les que s’incompleix el 
termini establert per la Llei 15/2010, d’acord amb els criteris assenyalats anteriorment, són les següents: 

1. AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 

 
1.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 93 
     Import total: 65.441,08 € 
      
1.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 2 
     Import total:  680,31 € 
 
1.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 4 
     Import total: 1.177,86 € 
 
1.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 304 
     Import total: 223.671,07 € 
 
1.5 Període mig de pagament  
      
     Rati d’operacions pagades:      5,01  
     Rati d’operacions pendent:   - 16,53  
     Període mig de pagament:       0,11 
      
 2. RESIDÈNCIA MARE DE DEU DE LA RIERA 
 

2.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 42 
     Import total: 16.661,67 € 
 
2.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 
2.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 

2.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 138 
     Import total: 38.458,11 € 
 
2.5 Període mig de pagament 
      
     Rati d’operacions pagades:      15,22  
     Rati d’operacions pendent:     - 15,16  



     Període mig de pagament:         6,03 
 
3. LES BORGES GESTIO ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL 

 
3.1 Factures pendents de pagament dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 2 
     Import total: 527,00 € 
 
3.2 Factures pendents de pagament fora de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 
3.3 Factures pagades incomplint el termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 0 
     Import total: 0,00 € 
 
3.4 Factures pagades dins de termini 
 
     Data de referència: 31/12/2016 
     Número de factures: 5 
     Import total: 14.024,95 € 
 
3.5 Període mig de pagament 
      
     Rati d’operacions pagades:    -   7,15  
     Rati d’operacions pendent:     - 30,00  
     Període mig de pagament:     -  7,98 dies 
 
QUART. En compliment de l’apartat quart de l’article quart de la Llei 15/2010, d’aquest informe, que s’hi adjunta, s’ha 
de donar compte al Ple de l’Ajuntament, i s’ha de remetre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la 
Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.” 

 
5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 

2017 de l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la 
Riera 
 

La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de prelació per 
afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les obligacions 
degudament reconegudes per l’ajuntament i de l’organisme autònom Residència Mare de Déu 
de la Riera,  aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i cobraments evitant 
desfasaments transitoris en la tresoreria. 
 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril  pel qual 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que: 
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de 
la Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la 
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.” 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, 
i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix 
que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les 
administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no 
podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei 



d’emissió. El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions 
públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”. 
 
Atès l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista 
a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria 
amb el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Es proposa el següent: 
 
Els pagaments de l’Ajuntament de Les Borges del Camp i els de l’organisme autònom 
Residència Mare de Déu de la Riera s’ordenaran atenent en primer lloc a l’ordre que estableix 
la normativa de referència i a continuació, en base a  la coherència i bones pràctiques en la 
gestió de la tresoreria: 

 
1.- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a  l’amortització 
de capital dels préstecs vigents amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments 
establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les 
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.  
2.- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran a final del mes a que corresponguin.  
3.- Despeses contretes en exercicis anteriors.  
4.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.  
5.- Impost sobre la renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 
6.- Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 
7. Pagaments en compliment de sentències. 
8. Devolució d’ingressos indeguts. 
9.- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter 
general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades 
mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran 
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la 
factura en el registre de factures, tenint preferència les factures més antigues.  
10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte 
la data presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general 
de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma 
anàloga als venciments de les factures de proveïdors. 
11.-  La resta de pagaments. 
 
Per la qual cosa, es  proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament de Les Borges del Camp i els de 
l’organisme autònom Residència Mare de Déu de la Riera. 
 
SEGON. Aprovar el pla de tresoreria de l’ajuntament de Les Borges del Camp i de l’organisme 
autònom Residència Mare de Déu de la Riera per a l’exercici  2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6. Aprovació de la primera modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal laboral 
de la Residència Mare de Déu de la Riera 

 
El Ple de l’Ajuntament, en data 25 de setembre de 2014, aprovà el conveni col·lectiu de la 
Residència Mare de Déu de la Riera. Posteriorment, la directora dels Serveis Territorials del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en data 24 de novembre de 
2014 va adoptar la Resolució  de disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de 



l’empresa del personal laboral de la Residència Mare de Déu de la Riera, organisme autònom 
de l’Ajuntament de les Borges del Camp, per als anys 2014-2018, en el corresponent Registre 
de convenis i acords col·lectius de treball i en disposà la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona (codi de conveni núm. 43100242012014). 

 
El text íntegre del conveni es va publicar al BOPT núm. 276 de l’1 de desembre de 2014 i el 
BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014 publicà una correcció d’errades.  
 
En el marc de la Comissió Negociadora del conveni, en data 17 de novembre de 2016 es van 
iniciar les negociacions entre els representants de la residència i els de la part social per tal de 
modificar el contingut de diversos articles del text, i en la sessió del dia 14 de desembre de 
2016 es va acordar, per unanimitat, la modificació Conveni col·lectiu del personal laboral de la 
Residència Mare de Déu de la Riera. 
 
La normativa d’aplicació és la següent: 
 
L’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, preveu que “Els Pactes celebrats i els Acords, una vegada ratificats, s’hauran de 
remetre a l’Oficina Pública que cada Administració competent determini i l’Autoritat respectiva 
ordenarà la seva publicació en el butlletí oficial que correspongui en funció de l’àmbit territorial”. 
 
El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius 
de treball regula, entre d’altres, el procediment d’inscripció dels convenis col·lectius. 
 
L’article 90.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’estatut dels treballadors (en endavant TRLET) contempla que “els convenis 
s’hauran de presentar davant l’autoritat laboral competent, només als efectes de registre, dins 
del termini de quinze dies a partir del moment en que les parts negociadores el signin. Una 
vegada registrat, serà remès a l’òrgan públic de mediació, arbitratge i conciliació competent per 
al seu dipòsit”.  
 
I l’article 90.3 de l’TRLET preveu que en el termini màxim de vint dies des de la presentació del 
conveni en el registre es disposarà per l’autoritat laboral la seva publicació obligatòria i gratuïta 
en el Butlletí oficial de la província corresponent. 
 
Per tot l’ exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Ratificar la primera modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal laboral de la 
Residència Mare de Déu de la Riera, organisme autònom de l’Ajuntament de les Borges del 
Camp, acordat en Mesa de negociació. 
 
2n. Trametre aquest acord i el text del Conveni a la Delegació territorial del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes del seu registre i 
publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona. 
 
3r. El Conveni col·lectiu del personal laboral de la Residència Mare de Déu de la Riera entrarà 
en vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
4t. Traslladar el contingut d’aquest acord a la delegada de personal de la residència, informant-
la que contra aquest acord es podrà interposar demanda davant del Jutjat del Social a comptar 
del dia següent al de la seva publicació i durant tota la vigència del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



7. Declaració d’una actuació com d’especial interès municipal  
 
En data 8 de febrer de 2017 La directora dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya demana a l’Ajuntament de les Borges del Camp, 
llicència per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat provisional de 150 m2 RAM 2017 a l’ Institut 
Fontanelles. 
 
Per altra banda demana la bonificació del 95% de l’ impost sobre construcció i obres previst a 
l’article 103 del RDL 2/2004 LRHL per tractar-se d’una construcció d’especial interès o utilitat 
pública i també la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres, així 
com els tributs que pugui grava l’activitat educativa. 
 
L’article 103 de la Llei d’Hisendes Locals regula les bonificacions potestatives. En concret 
l’apartat 2n.a)  diu que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 per 
cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la 
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. L’apartat 3 del mateix article estableix que les ordenances fiscals 
poden regular com a deducció de la quota íntegra o bonificada de l' impost, l' import satisfet o 
que hagi de satisfer el subjecte passiu en concepte de taxa per l'atorgament de la llicència 
urbanística corresponent a la construcció, instal·lació o obra de què es tracti. 
 
L’article 8.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres diu que s’aplicarà una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de la ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà 
la declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres. L’ordenança no preveu la deducció de la 
taxa per atorgament de la llicència urbanística. 
 
La Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017, acordà atorgar llicència d’obres a la 
Generalitat de Catalunya per tal d’executar les obres d’ instal·lació d’un mòdul prefabricat 
provisional de 150 m2 RAM 2017 a l’ Institut Fontanelles, situat al carrer de la Cultura, núm. 1 
de les Borges el Camp, i traslladar al Ple de l’Ajuntament la sol·licitud de declaració de les 
obres com d'especial interès o utilitat municipal atès que d’acord amb allò que s’estableix a 
l’article 103.2 de la Llei d’Hisendes Locals, aquesta és una competència del Plenari. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Declarar la instal·lació d’un mòdul prefabricat provisional de 150 m2 RAM 2017 a l’ 
Institut Fontanelles, situat al carrer de la Cultura, núm. 1 de les Borges el Camp, sol·licitat pels 
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  d’interès i 
d’utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i culturals. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al departament que correspongui per tal que procedeixin a la 
liquidació de l’impost de construccions i obres (ICIO) amb la bonificació prevista a l’ordenança 
fiscal vigent. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als sol·licitants de la llicència. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



8. Adhesió al Reglament Comarcal del servei de proveïment d’aigua potable i 
sanejament 

 
L’Ajuntament de les Borges del Camp té delegat el servei de proveïment d’aigua potable i 
sanejament a favor del Consell Comarcal del Baix Camp segons acord Plenari de 21 de juny de 
2006. 
 
Per altra banda el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en data 28 d’abril de 2010, aprovà 
de forma definitiva el Reglament regulador del servei d’aigua i clavegueram, publicat al BOPT 
núm. 133 de 10 de juny de 2010. 
 
Actualment el servei es regeix pel Reglament aprovat pel Ple de l’ajuntament de les Borges del 
Camp del dia 27 de gener de 2000, publicat al BOPT núm. 32 de 9 de febrer del mateix any. 
 
Des del Consell Comarcal del Baix Camp i des de Comaigua, SL, empresa que gestiona el 
servei, entenen que és millor que tots els municipis adherits al servei es regeixin pel mateix 
reglament, ja que d’aquesta manera hi ha un únic contingut normatiu que simplifica la tramitació 
administrativa i atorga més seguretat jurídica,  a més de l’estalvi que suposa que cada municipi 
hagi de redactar, tramitar i publicar la seva norma diferenciada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de les Borges del Camp  al Reglament comarcal del 
servei de proveïment d’aigua potable i sanejament aprovat pel Ple de Consell Comarcal el dia 
28 d’abril den 2010 i publicat al BOPT núm. 133 de 10 de juny de 2010. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i a Comaigua, SL. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta perquè s’aprova ara i no a l’inici de la delgació del servei. 
 
L’alcalde explica que l’Ajuntament tenia el seu propi reglament i des de Comaigua no s’havia 
demanat l’adhesió, no obstant ara ho han proposat perquè si tots els municipis tenen el mateix 
és més fàcil per ells. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
 
“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 



Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 11 de juliol de 2013, llur 
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  
 



En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents acords: 
 
Primer. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
Segon. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
Tercer. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 
Quart. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
Feta la votació s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Joaquim Calatayud, Josep 
Altés, Ramon Mestre,  M. del Mar Bravo, Montserrat Llauradó,  Rosa Abelló,  Isabel M. 
Rodríguez,  Sheila Garcia, Antoni Roca ) i 2 abstencions (Natàlia Mariné i Pere Tost). 
 

10. Moció perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació 
de nous projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un nou Pla de l'Energia 

 
Ningú pot posar  en dubte la solidaritat de la província de Tarragona en el desenvolupament 
energètic del país. Aquest territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic 
(en quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal·lats), en energia Nuclear  acollint 
quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de desmantellament , la qual no conclourà 
més enllà del 2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils. 
 
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya i de retruc  l’impacte 
mediambiental i paisatgístic que això comporta, essent  totalment desequilibrat respecte la 
majoria d’altres territoris.  
 
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal explotar de forma 
centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, més contaminants i 
perilloses, també és ben cert que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb 
d’altres tecnologies també renovables i sota models d’explotació molt més eficients com seria la 
generació distribuïda, fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i 
generant electricitat de proximitat, per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos 
mediambientals. 
 
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds  pel desenvolupament de 
parcs eòlics de menys de 10 MW, atenent al model i procediment del Decret 147/2009, o 
d'altres noves ampliacions dels parcs eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat 
actual d’aquestes sol·licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt d’irreversibilitat en la 
corresponent implantació.  
 
Es imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que disciplines com 
l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia local s’ entenguin de manera 
conjunta. I així poder dissenyar les polítiques territorials, ambientals i socials que encaixin amb 
les polítiques energètiques locals i nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir 



les conseqüències que té l’actual model energètic actual sobre l’economia, el medi ambient  i el 
territori 
Per tots aquests motius es proposa al ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
Primer:  Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament  i tramitació de nous 
parcs eòlics a la comarca del Baix Camp, així com a la resta de Catalunya.   
 
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya , a aprovar, dins del marc del Pacte Nacional per a 
la Transició Energètica un Pla d’Energia on s’entengui l’energia com un servei bàsic. Un model 
de desenvolupament energètic, que s’allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi els 
desplegament de totes les energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o 
d’autosuficiència connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu 
cicle. 
 
Tercer: Comunicar  aquest  acord  a  la  Generalitat  de  Catalunya, Diputació de Tarragona, 
ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció general d’Energia,  a  l’Associació Catalana de 
Municipis  , a la Federació de Municipis de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
L’alcalde pren la paraula i explica que aquesta moció no va en contra de les energies 
renovables, el que es demana és un pla definitiu i que no es faci res mentre no es tingui aquest 
pla. 
 
El regidor Pere Tost manifesta que és important que el territori se’n beneficiï. 
 
La regidora Rosa Abelló afegeix que precisament per això es demana, perquè sempre els toca 
al mateixos i això cal corregir-ho. 
 
La moció s’aprova per unanimitat.  
 

11. Assumptes sobrevinguts 
 
11.1 Moció en condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat Espanyol. 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquest passat dilluns, 13 de març, va anunciar 
la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 
9N. Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va ser 
judicialitzat per part de l’Estat espanyol. A Catalunya existeix una molt àmplia majoria social a 
favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per organitzar un referèndum. A 
diferència d’altres països, l’Estat espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat 
reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses 
conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el 
TSJC. 
 
Per altra banda, i tenint en compte que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de 
l'estat de dret per part de tot Estat membre de la Unió Europea, en aquest moment, la Unió 
Europea i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'Estat de dret i als valors 
democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes 
dels que disposen quan consideren que en algun Estat no són respectats. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 



SEGON.-Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en nom del 
poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible, presenti un recurs davant el 
Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d'Europa per possible vulneració dels principis 
democràtics i de l'Estat de dret. 
 
TERCER.-Instar des del mon local a la Comissió Europea per tal que iniciï el procediment 
previst a la "rule of law", per activar l'article 7 del Tractat de la Unió Europea, que regula el 
procediment en cas de violació dels valors de la Unió Europea per un Estat membre. 
 
Feta la votació s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Joaquim Calatayud, Josep 
Altés, Ramon Mestre,  M. del Mar Bravo, Montserrat Llauradó,  Rosa Abelló,  Isabel M. 
Rodríguez,  Sheila Garcia, Antoni Roca ) i 2 abstencions (Natàlia Mariné i Pere Tost). 
 

12. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i passa a emetre el seu informe: 
 
En primer lloc explica que per enguany, la voluntat de l’equip de Govern és que el Parlament de 
Benvinguda a la Mare de Déu el faci algú del poble, i li han demanat a l’Antoni Parès, perquè 
l’Antoni és una persona que ha treballat i treballa molt pel poble, sempre desinteressament, i 
creuen que es mereix aquest reconeixement. 
 
A continuació explica que el regidor Toni Roca ha insistit reiteradament en la possibilitat de 
posar càmeres de vigilància a la via pública i voldria explicar que l’Ajuntament de les Borges del 
Camp no pot tenir càmeres de vigilància a la via pública perquè no disposa de policia local, i 
tampoc vol perquè considera que el municipi no requereix d’aquest sistema de vigilància. 
 
Tot seguit explica que aquest cap de setmana va haver un abocament d’origen desconegut, 
una espècie de tint vermell, al clavegueram municipal i que no se’n van assabentat fins el 
dimarts i de forma immediata es va avisar a Comaigua perquè pugessin a analitzar l’abocament 
i intentar esbrinar l’origen. No va ser possible perquè amb el temps transcorregut ja s’havia 
eliminat el rastre, de tota manera van agafar diverses mostres i intentaran esbrinar el que era . 
També van anar obrint tots els registres de la zona del polígon per veure si en algun es 
detectava alguna cosa però tampoc van trobar res. També es va informar a l’ACA que van 
pujar i han estat recollint informació per les empreses del polígon. 
 
Per acabar informa que està previst fer un Ple extraordinari pel proper dia 30 de març i que ja 
rebran la convocatòria. 
 

13. Precs i preguntes 
 
Reprèn la paraula el senyor alcalde per tal de donar resposta a les preguntes que li han fet 
arribar des del grup d’ERC. 
 
1a. En quin estat es troba el Pla Local de Joventut? 
 
Està redactat i en fase de revisió. Està previst portar-lo a aprovació del Ple el proper dia 30 de 
març. 
 
2a. Hi ha intenció de demanar l’1% cultural? 
 
Explica que si es refereix a l’1% cultural de la Generalitat, no està previst demanar-ho perquè 
s’està treballant en un conveni amb l’Incasol perquè ens subvencionin un pla de millores per un 
import d’uns 120.000,00 € que aniria destinat a l’enderroc de les cases del nucli antic, que 



l’Ajuntament a comprat, i l’adequació de l’espai, així com també l’adequació de la zona 
d’aparcament del nucli antic per valor d’uns 35.000,00 € i si això tira endavant ja no ens 
donarien l’1% cultural. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si l’actuació a la zona del pàrquing exclou que s’edifiqui. 
L’alcalde explica que no, però com que l’edificació d’aquest àmbit no serà a curt termini i potser 
tampoc a mig termini és important tenir la zona en condicions. 
 
3. Quines són les obres previstes/necessàries a la residència? 
   
Aquest pregunta la respondrà junt amb la número 10. 
 
4. Com està el tema de la llar d’infants? 
 
Explica que la Cooperativa que gestiona el servei tenen contracte fins el 31 d’agost de 2017 i 
ara s’està treballant conjuntament amb la Diputació de Tarragona preparant la nova licitació 
amb la idea que estigui adjudicada a l’inici del proper curs. No és un tema fàcil perquè estem 
parlant d’un servei deficitari. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta si ja tenim l’Estudi Econòmic i si el podrien veure, a la 
qual cosa l’alcalde diu que sí, que la Diputació el va fer i forma part de l’expedient de la nova 
licitació i que no hi ha cap problema perquè el puguin veure. 
 
5. Com es paguen els nous camins oberts pels miradors? 
 
L’alcalde explica que l’any passat la Diputació de Tarragona ens va concedir una subvenció de 
12.000,00 € en el marc del programa de prevenció d’incendis forestals i s’ha destinat a millorar 
el pas per la zona de les Costes i Ferrateres i s’ha reparat una bassa que tenim prop dels pous 
perquè els bombers puguin agafar aigua en cas d’incendi. 
 
El regidor Pere Tost pregunta si hi entra la senyalització. 
 
L’alcalde explica que no, però que s’està mirant d’incloure en el projecte se senyalització de 
camins del Consell Comarcal del Baix Camp i lligar-ho amb els camins del terme municipal de 
Riudecols. 
 
6. Com va el tema de les obres de les escoles? 
 
S’ha netejar el solar i dilluns venen a fer l’estudi geotècnic, necessari per a finalitzar la redacció 
del projecte. Un cop fet s’enviarà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat perquè el 
revisin i un cop li donin el vistiplau es farà el conveni. Espera que tot aquest tràmit sigui ràpid. 
Afegeix que el projecte només inclou l’edifici. 
 
El regidor Pere Tost fa constar que amb la neteja del solar van estar a punt d’aixafar les 
instal·lacions de la Mina, que li va anar de 40 cm. Afegeix que no costa res avisar abans de 
començar els treballs per evitar que es trenqui res, que se’n van assabentar pels veïns. 
Demana saber com es faran tots els treballs per tal de protegir dites instal·lacions i que consti 
al projecte per on passa la Mina de Sant Isidre. 
 
L’alcalde diu que en pren nota i ho tindran en compte, que no els van dir res perquè només era 
neteja del solar i no van creure que afectes aquestes instal·lacions. 
 
 
 



7. Les obres de la depuradora ja estan adjudicades? 
 
L’alcalde diu que la previsió és que les obres de finalització de l’EDAR estiguin adjudicades a 
finals d’abril, meitat de maig. Explica que els darrers dies Copcisa, que és l’empresa 
adjudicatària del projecte inicial han estat treballant, cosa que deu voler dir que els quedava 
alguna cosa pendent per fer abans de donar per finalitzats els seus treballs. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si els treballs de finalització els farà la mateixa empresa. 
 
L’alcalde explica que això no se sap perquè no s’ha adjudicat encara el projecte, que ni tan sols 
sap si s’han presentat a la licitació. 
 
8. Que es fa perquè les granges d’Alforja no tirin merda a la riera que baixa cap a les Borges? 
 
L’alcalde explica que no entén a que es refereixen. Ha fet gestions amb l’Ajuntament d’Alforja i 
amb l’ACA i ningú té constància que s’hagi produït cap abocament a la riera, i pregunta a que 
es refereixen concretament, si n’han vist algun. 
 
El regidor Toni Roca diu que no, que volen saber on aboquen i que pot ser que filtrin. 
 
L’alcalde diu que l’Ajuntament de les Borges del Camp no té aquesta informació perquè son 
granges del terme municipal d’Alforja, suposa que ho deuen gestionar correctament, però en tot 
cas cada granja deu tenir el seu sistema establert, explica que les granges tenen una normativa 
molt estricta pel que fa als abocaments amb greus conseqüències si s’incompleix i és un tema 
molt controlat. 
 
El regidor Pere Tost manifesta que al seu parer els propietaris de les granges no se la jugarien 
amb un tema tan important, ja que la regulació és molt dura. 
 
9. Com va l’estudi pel tema dels canvis de mobilitat a l’avinguda Verge de Montserrat? 
 
L’alcalde explica que els Serveis Tècnics estan fent el dibuix de la zona per tal que els cotxes 
aparquin amb bateria, d’aquesta forma es guanyarà amb amplada i es podrà mantenir el doble 
sentit, la idea és que els cotxes estiguin aparcats a la banda del passeig i a l’altre no hagi ni 
cotxes ni taules. Afegeix que la idea és que si així funciona, no fer canvis de direccions, 
almenys de moment. 
 
10. Que s’ha demanat al PAM? Ja s’ha demanat? O es demanarà més endavant? 
 
L’alcalde explica que no s’ha demanat encara el PAM, que al 2017 hi ha dues seleccions, la 
primera pel març i la segona al juny i que la previsió és presentar la sol·licitud al juny amb al 
projecte de reformes de la residència Mare de Déu de la Riera, la nova sala de vetlles i l’entorn. 
Per aquest projecte es demanarà agrupar la subvenció prevista pel 2017 i pel 2018 que són 
uns 330.000 euros aproximadament. Els serveis tècnics, un cop finalitzat el projecte de l’escola 
es posaran amb aquest. La idea és fer totes les obres necessàries dins la residència i que són 
necessàries per adequar-les als usos i la normativa vigent (substitució de l’ascensor, amplada 
portes, banys, espais comuns, ...); també està previst fer una nova sala de vetlles i destinar 
l’espai que ocupa l’actual a usos de la residència; i adequar tot l’entorn perquè quedi ben 
integrat. 
 
La destinació de l’assignació pel 2019 i pel 2020 que és d’uns 40.000,00 € per any encara no 
està determinada. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si no s’inclou l’escola. 



 
L’alcalde explica que el PAM no preveu que es pugui incloure el projecte de construcció del nou 
edifici de l’escola perquè no és un servei propi de l’Ajuntament, per la qual cosa s’haurà de 
formalitzar un préstec per tal de finançar la part del projecte que ens correspongui. 
 
11. Quines accions s’han fet amb ADIF a partir de l’accident del noi? 
 
L’accident que li va costar la vida al noi és una desgràcia terrible. Per altra banda, ja fa temps 
que tenen converses amb els responsables d’ADIF per poder actuar en l’àmbit de l’estació, que 
està molt deixada, però arran de l’accident estan aturades, ells van entendre que les 
declaracions que es van fer anaven contra ells. Se seguirà treballant.  
 
12. Com està el tema de l’encreuament amb la N-420? 
 
Se segueix treballant perquè aquest problema es resolgui de forma definitiva. La propera 
setmana té una reunió amb el director general de carreteres de l’Estat per mirar de concretar la 
previsió que tenen. Ja va anar a Madrid temps enrere i es van comprometre a tirar endavant la 
remodelació d’aquest punt en concret. Espera poder-los donar més informació en el proper Ple. 
 
Finalitzades les respostes a les qüestions plantejades, l’alcalde pregunta si hi ha alguna altre 
coses que vulguin preguntar. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta per la Festa Jove del dia 7 i la subvenció prevista. 
 
La regidora M. Mar Bravo explica que ho estan parlant ara amb els  joves, estan a l’espera que 
els presentin una proposta i el pressupost per reunir-se i parlar-ho, a la darrera reunió encara 
no tenien números fets. Es tenen moltes reunions amb ells de les que van sortint propostes, a 
la Festa Major d’Hivern ja van ser ells qui van decidir el que volien que es fes per ells. 
 
La regidora Sheila Garcia pregunta quin és el pressupost. 
 
La regidora Mar Bravo explica que encara no està determinat, que esperen a veure les 
propostes. 
 
La regidora Isabel Rodríguez manifesta que al seu parer seria millor fer-ho al revés, dir-los amb 
el que compten abans de fer la proposta. 
 
La regidora Mar Bravo explica que elles no ho han plantejat així, que seguiran treballant amb 
aquest col·lectiu, que hi estan molt a sobre ja que no és fàcil, i que pel proper Ple esperen tenir 
més informació. 
 
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 


