
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 24 de gener 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. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2016 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’un dispositiu 

multifuncional per les oficines municipals, mitjançant arrendament sense opció de 
compra, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, i disposar l'obertura del procediment 
d'adjudicació mitjançant procediment obert 

4. Assumptes sobrevinguts 
5. Informe de l'Alcaldia 
6. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Com a qüestió prèvia, per unanimitat, es dona la conformitat al canvi de data del Ple ordinari 
que ha passat del 19 al 24 de gener de 2017 i s’acorda incloure com assumpte sobrevingut 
donar la conformitat al canvi de nom del grup polític de Convergència i Unió (CiU) pel nom de 
Partir Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2016 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, es pregunta a la resta de membres del Ple de l’Ajuntament si 
estan conformes amb l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 17 de novembre de 2016 i 
s’aprova per unanimitat. 
 
 



2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
14/11/2016 
 
146. Ampliació del termini de fraccionament del deute al senyor Miquel Capdevila Sánchez a 18  
mesos. 
 
30/11/2016 
 
147. Autorització a favor de la Societat de Caçadors de les Borges del Camp per tal de 
restringir l’accés als camins afectats per la batuda de senglars prevista pel dia 3 de desembre 
de 2016. 
 
12/12/2016 
 
148. Ampliació del termini de fraccionament del deute a la senyora M. Isabel López Frutos a 12  
mesos. 
 

3. Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’un dispositiu 
multifuncional per les oficines municipals, mitjançant arrendament sense opció 
de compra, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, i disposar l'obertura del 
procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data  10 de novembre de 2016 es acordar iniciar l’expedient 
administratiu per a la contractació del subministrament d’una fotocopiadora per a les oficines 
municipals, atès que el rènting de l’actual està prop de finalitzar i és del tot necessari disposar 
d’una màquina de característiques similars per les oficines municipals (expedient 74/2016). 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (DL 3/2016). 

 
Per part del Secretari Interventor s’ha emès el corresponent informe. Del mateix es desprèn 
que L’òrgan de contractació competent per l’adopció d’aquest acord, d’acord amb la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de l’Ajuntament, atès que la 
durada del contracte és superior als quatre anys. 
 
La proposta és que el període del contracte de rènting sigui de sis anys, atès el volum de 
còpies que es fan habitualment. La durada del contracte a setanta dos mesos redueix 
considerablement el cost anual del mateix. 
 
S’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.  
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 



Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’un dispositiu multifuncional 
per escanejar, copiar, imprimir i enviar/rebre faxos, per a l’ús de les oficines municipals, 
mitjançant la modalitat de rènting a setanta-dos mesos mitjançant procediment obert, amb 
mesures de gestió eficient i un sol criteri d’adjudicació (el preu), per un import de licitació 
estimat de 10.374,48 € més 2.178,64 € en concepte d’IVA. Dit pressupost correspon una part a 
la quota de l’arrendament (8.064,00 € més 1.693,44 € en concepte d’IVA) i la resta al servei de 
manteniment (2.700,00 € més 567,00 €  en concepte d’IVA). 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la 
contractació del subministrament. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el 
termini de 15 dies naturals per que es puguin presentar les proposicions per part dels 
interessats.  
 
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de contractació i 
procedir a la publicació en el Perfil de contractant: actuarà com a president l’alcalde Joaquim 
Calatayud Casals, com a vocals la senyora Natàlia Marine Sedó, la secretària interventora 
Rosa M. Freixas Ferran i la senyora Susana Franganillo Ortiz; i actuarà com a secretària la 
senyora Anna C. Pedrol Lorenzo. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta  resolució als membres designats per a  la Mesa de contractació. 
 
Sisè.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920/203/00 del pressupost 
vigent per l’arrendament i 920/213/00 pel cost del manteniment, i atès que es tracta d’un 
contracte de rènting a setanta-dos mesos, comprometre els crèdits necessaris en els 
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.  
 
Setè.- Delegar la competència d’adoptar els acords que procedeixen en relació a dit expedient 
de contractació a favor de la Junta de Govern Local, acord que serà publicat al BOPT. 
 
L’alcalde explica que aquest contracte es per canviar la fotocopiadora de l’Ajuntament i que es 
passa pel Ple perquè és un contracte amb una durada de sis anys, explica entenen que pel 
volum de còpies que es fan és factible fer un contracte més llarg i així el cost també es redueix.  
 
La regidora demana aclariment sobre el preu del contracte i diu que ho troba car tot i que sap 
que són els preus habituals de mercat. 
 
L’alcalde explica que el pressupost de sortida és el preu màxim pels sis anys, i que esperen 
que les ofertes facin que el cost final sigui més ajustat. Per mesos el preu de sortida és de: 112 
€ i 0,005 € per còpia, més iva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

4. Assumptes sobrevinguts 
 
4.1 Donar conformitat al canvi de nom del grup polític de Convergència i Unió (CiU) pel 
nom de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) 
 
El membres del grup polític de Convergència i Unió, del qual es va donar compte al Ple 
d’organització de l’Ajuntament celebrat el dia 25 de juny de 2015, manifesten que a les 
passades eleccions de maig de 2015 es van presentar amb la candidatura de Convergència i 
Unió i com a tal es van constituir en grup polític. Que dita federació està en procés de 



dissolució, i al mes de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va 
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia la 
nova força política, Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). 
 
Per tot l’exposat demanen que es tingui per presentat l’escrit, per festes les manifestacions i 
s’acordi la modificació de la denominació del Grup Municipal Convergència i Unió “CiU” a Grup 
Municipal de Partit Demócrata Europeu Català “PDeCAT”. Tots els membres del Consistori 
entenen que aquesta és una qüestió interna del seu partit i no tenen res a dir-hi. S’aprova per 
unanimitat. 
 

5. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i en primer lloc manifesta la seva satisfacció per com han anat 
de bé les Festes de Nadal i de la Festa Major de Sant Antoni. 
 
A continuació explica que ja està aprovat el projecte per acabar les obres de la depuradora i 
posar-la en funcionament i en marxa el procés de licitació. No pot donar dates concretes però 
espera que en pocs mesos estiguin els treballs adjudicats. 
 
El regidor Pere Tost pregunta on està previst fer la connexió de la instal·lació amb la xarxa 
elèctrica. 
 
L’alcalde diu que no li sap diu exactament perquè el projecte qui se la mirar acuradament és 
l’arquitecte, però sap que és per la riera. 
 
El senyor Tost manifesta que al seu entendre aquesta és una solució més lògica que passar 
per dins les finques. 
 
El regidor Toni Roca pregunta si el nou projecte de la depuradora aprofita tot el que ja està fet. 
 
L’alcalde explica que s’aprofita tot el que ja es va fet i també el material que té l’Ajuntament al 
magatzem i que es va desar per evitar robatoris. 
 
Segueix l’alcalde i està pendent del nomenament del nou subdelegat del Govern per tal de 
concertar-hi una entrevista per mirar de desencallar la construcció de la rotonda de la cruïlla de 
la N-420 amb la C-242-z, i espera que sigui aviat. 
 

6. Precs i preguntes 
 
La regidora Rosa Abelló demana informació sobre les notificacions de l’IBI que s’estan rebent 
aquests dies i si es tracta de la revisió que estava pendent. 
 
S’informa que les notificacions són les de canvi de valor de les finques incloses als plans 
parcials o SUDs sense cap instrument urbanístic aprovat que passen a tenir valor de finques 
rústiques amb efectes 1 de gener de 2016. Sobre el procediment de regularització de les 
construccions del terme municipal no hi ha constància que s’hagin començat els treballs. 
 
La senyora Abelló pregunta per on són les deu pilones que s’han comprat. El regidor Ramon 
Mestre diu que creu recordar que són per tenir-les al magatzem per anar substituint les que es 
van aixafant, no hi ha previsió de posar pilones en cap lloc nou. 
 
La regidora Isabel Rodríguez pregunta si s’ha fet alguna cosa en relació al problema amb els 
cotxes mal aparcats a la zona del bar del Pere. 
 



L’alcalde explica que ell no ha parlat amb el mossos d’esquadra perquè pensa que no és una 
solució que pugin a posar multes, que s’està estudiant una reestructuració de la zona 
d’aparcament del passeig de l’Hort del Dasca per intentar millorar aquesta situació. 
 
La senyora Rodríguez demana que se li contesti per escrit. 
 
Reprèn la paraula la regidora Rosa Abelló per felicitar les regidores per la pujada al campanar. 
 
La regidora Mar Bravo manifesta que al seu parer, si es dóna continuïtat a aquesta activitat 
l’any vinent hi haurà més inscrits, ja  que l’ acollida va ser molt bona i tothom s’ho va passar 
molt be. Enguany va haver 57 inscrits. 
 
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 


