
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 13 de juliol de 2017 
Horari: de les 19,00 h a les 20,20hores 
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 18 de maig i 26 de juny de 2017  
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Adjudicació del contracte per a l’execució de la concessió del servei públic de llar d’infants 

municipal de les Borges del Camp mitjançant procediment obert 
4. Aprovació del Compte General 2016  
5. Aprovació inicial de la Modificació núm. 3 del Pressupost Municipal 2017 
6. Aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del terme municipal de les Borges del Camp 
7. Aprovació inicial del plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals. 
8. Acord de cessió d’ús d’un local a l’Associació de Gent Gran de les Borges del Camp 
9. Acord de cessió d’ús d’un local a l’Associació Cultura de Dones Borgenques 
10. Aprovació de les festes locals per al any 2018 
11. Assumptes sobrevinguts 
12. Informe de l'Alcaldia 
13. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 18 de maig i 26 de juny 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 18 de maig i del ple 
extraordinari del dia 26 de juny de 2017 i s’aproven per unanimitat. 



 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 

 
16/05/2017 
177. Autorització de baixa de diversos rebuts de cementiri i recollida d’escombraries 
178. Autorització de baixa de diversos rebuts de cementiri i recollida d’escombraries 
 
18/05/2017 
179. Autorització de baixa d’un rebut d’escombraries 
180. Autorització de baixa de diversos rebuts de recollida d’escombraries 
181. Aprovació de la liquidació de la taxa d’ocupació de béns de domini públic a Comaigua, SL, 
per un import de 2.078,43 €. 
 
19/05/2017 
182. Declaració de caducitat d’una inscripció d’un habitant per no haver renovat la seva 
inscripció al padró d’habitants 
183. Incoació d’expedient per a tramitar la baixa del padró d’habitants per inscripció indeguda. 
 
26/05/2017 
184. Contractació d’un peó per a la brigada municipal, amb caràcter temporal 
185. Contractació d’un peó per a la brigada municipal, amb caràcter temporal 
186. Aprovació de la liquidació del cànon per a la prestació dels serveis funeraris a Memora 
Serveis Funeraris del Camp, SLU, per un import de 7.434,05 €. 
 
9/06/2017 
187. Atorgament d’una bestreta reintegrable a dos treballadors de l’Ajuntament 
188. Ampliació de la jornada de treball d’un empleat municipal  
189. Ampliació de la jornada de treball d’un empleat municipal  
190. Ampliació de la jornada de treball d’un empleat municipal 
 
15/06/2017 
191.Delegació específica a favor del tinent d’alcalde Josep Altès Juanpere per tal de celebrar 
un casament 
192. Autorització de baixa d’un rebut d’escombraries 
 
26/06/2017 
193. Incoació d’expedient per a tramitar la baixa d’un registre de parella de fet 
 
4/07/2017 
194. Incoació d’expedient per a tramitar l’exercici de l’opció de compra d’una part d’una finca 
urbana  
195. Incoació d’expedient per a tramitar la modificació núm. 3/2017 del Pressupost Municipal 
 

3. Adjudicació del contracte per a l’execució de la concessió del servei públic 
de llar d’infants municipal de les Borges del Camp mitjançant procediment 
obert 
 

El senyor alcalde, informa al Ple que una vegada feta la convocatòria  del mateix, la senyora M. 
Cinta Pascual Montañés, en representació de la Residència Tercera Edat l’Onada, SL, en data 
11 de juliol de 2017,  ha presentat al Registre d’Entrada de documents de l’Ajuntament de les 
Borges del Camp (núm. 1328) un recurs d’alçada contra els acords de la Mesa de Contractació 
de 20 i 21 de juny relatius a l’obertura i valoració de les proposicions econòmiques (sobre núm. 
3) del procediment de contractació de la gestió, mitjançant concessió, del servei públic de la llar 
d’infants municipal. 
 



Atès que aquest recurs afecta al punt núm 3. de l’ordre del dia relatiu a l’ adjudicació del 
contracte per a l’execució de la concessió del servei públic de llar d’infants municipal de les 
Borges del Camp mitjançant procediment obert, es considera essencial donar resposta a dit 
recurs i per la qual cosa d’acord a l’article 97.5 del “Reglament de Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals” (RD 2568/1986, de 28 de novembre), presenta la següent 
ESMENA per la seva aprovació, en relació al “Punt 3:Adjudicació del contracte per l’execució 
de la concessió del servei públic de llar d’infants municipal mitjançant procediment obert: 
 
PUNT 3.  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT: 
 
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en afegir a l’acord, la resolució del recurs 
d’alçada interposat per Residència Tercera Edat l’Onada, SL, i en base a l’informe jurídic emès 
per la secretaria interventora municipal, afegint el següent redactat: 
 
Afegir als ANTECEDENTS de la proposta, a continuació dels existents, els apartats següents: 
 
En data 11 de juliol de 2017, la senyora M. Cinta Pascual Montañes, en representació de la 
Residència Tercera Edat l’Onada, SL ha presentat al Registre d’Entrada de documents de 
l’Ajuntament de les Borges del Camp un recurs d’alçada contra els acords de la Mesa de 
Contractació de 20 i 21 de juny relatius a l’obertura i valoració de les proposicions econòmiques 
(sobre núm. 3) del procediment de contractació de la gestió, mitjançant concessió, del servei 
públic de la llar d’infants municipal. 
 
En el recurs d’alçada es demana: 
 
“1. Que s’estimi aquest recurs i que s’anul·lin els acords de la Mesa de Contractació de 20 i 21 
de juny de 2017, relatius a l’obertura i valoració de les proposicions econòmiques (sobre núm. 
3) de la concessió del servei públic de la llar d’infants municipal, i s’adopti un nou acord pel qual 
es rebutgi la proposició econòmica de la Marta Tost Prats i es proposi  a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte a Residència Tercera Edat l’Onada, SL per se el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
2. Que se suspengui fins que es resolgui aquest recurs d’alçada, l’execució dels esmentats 
acord de la mesa de Contractació de 20 i 21 de juny de 2017.” 
 
El recurrent fonamenta la seva petició en el fet que la Sra. Marta Tost Prats va utilitzar un 
model diferent de l’Annex 3 incomplint la clàusula 15, i que a més va ofertar cinc preus diferents 
en comptes de tres per la qual cosa la seva proposició no s’ajusta als criteris de valoració 
establerts a la clàusula 19, cosa que consideren un defecte de fons i no només de forma. 
 
Per altra banda al·leguen que la proposta de la Sra. Marta Tost Prats ofereix un preu per 
aportació municipal complementària per matriculacions inferior a 17 i superiors a 14, quan la 
clàusula 19 i l’annex 3 del plec parlen de matriculacions inferiors a 17 i superiors a 11. Per tant 
entenen que no queda coberta la franja de 12 a 14 matriculacions i s’incompleix la clàusula 19 
del plec. 
 
El recurrent conclou que la proposta econòmica de la Marta Tost Prats no s’ajusta ni al model 
de l’annex 3 ni als criteris establerts a la clàusula 19 dels plecs. 
 
Vist el recurs d’alçada i revisada la documentació de l’expedient de licitació del servei de llar 
d’infants municipal de les Borges del Camp, s’observa el següent: 
 



Primer. Que l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost Prats es va basar, en 
l’aspecte formal, en el model d’annex 3 penjat per l’Ajuntament en el Perfil del Contractant i que 
posteriorment es va substituir com una esmena de defectes al comprovar que s’havia penjat un 
model erroni. 
 
Segon. Que el contingut de l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost s’ajusta 
totalment a la clàusula 19 del Plec perquè ofereix un preu de 1.590,00 € fins a 20 places, un 
preu de 800,00 a partir de 21, i una aportació complementària de 3.200,00 € per matriculacions 
inferiors a 17 i superiors a 11. No oferta cinc preus diferents, sinó tres,  i no queda cap franja de 
matricula no coberta atès que en el preu ofertat per l’aportació complementària s’indica de 
forma expressa que és per les matriculacions inferiors a 17 i superiors a 11, tal com s’estableix 
a la clàusula 19. 
 
Tercer. Que els preus de l’oferta econòmica de la Sra. Marta Tost Prats no donaven peu a 
dubtes a l’hora d’aplicar la fórmula i no va requerir ni d’aclariments ni d’interpretació. 
 
Quart. Queda acreditat que l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost Prats 
presenta uns discrepància amb el model originari esmenat en el perfil del contractant, i per tant 
es tracta de determinar si l’errada és motiu de rebuig o, si bé amb les dades que consten en 
l’oferta presentada es pot concretar la veritable voluntat del licitador. 
 
Cinquè. La Mesa de Contractació va decidir valorar l’oferta perquè va considerar que els preus 
ofertats s’ajustaven als criteris establerts a la Clàusula 19a, cosa que els permetia valorar-la 
sense que la mateixa s’hagués de modificar, és a dir, l’errada de model no suposava 
modificació de l’oferta. 
 
Afegir als FONAMENTS DE DRET, l’apartat següent: 
 
Els fonaments de dret en els qual es va fonamentar la decisió de la Mesa de Contractació van 
ser els següents: l’article 84 del RGLCAP que permet el canvi o omissió d’algunes paraules del 
model, sempre i quan no s’alteri el seu sentit; i la doctrina que s’ha manifestat reiteradament en 
aquest sentit: el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, concretament en les 
Resolucions 237/2012 de 31 d’octubre i 106/2013, de 14 de març, que entenen que no es 
poden fer canvis substancials, aquests han de ser de caràcter formal o material, que la no 
utilització de l’annex establert no és per si mateix motiu d’exclusió del licitador si aquest permet 
conèixer el preu ofertat sense que doni lloc a dubtes.  

 
En la mateixa línia, el Tribunal Suprem en la seva sentència de 21 de setembre de 2004 i el 
Tribunal Constitucional en la Sentència 141/1993, de 22 d’abril, que entenien que una 
interpretació literalista que condueixi a la no admissió de les proposicions per simple defectes 
formals, fàcilment subsanables, és contraria al principi de concurrència. 
 
Queda acreditat que la Mesa va poder valorar l’oferta presentada per la Sra. Marta Tost Prats 
sense que fos necessari demanar cal aclariment, només aplicant els criteris fixats a la clàusula 
19 dels Plecs, atès que els preus de l’oferta eren clars i no donaven lloc a dubtes o a error. 
 
Afegir a l’ inici de l’ ACORD PRIMER, un  nou paràgraf amb el següent redactat: 
 
Desestimar el recurs d’alçada presentat per la Residència Tercera Edat l’Onada, SL contra els 
acords de la Mesa de Contractació de 20 i 21 de juny de 2017, relatius a l’obertura i valoració 
de les proposicions econòmiques (sobre núm. 3) de la concessió del servei públic de la llar 
d’infants municipal en base als antecedents i fonaments jurídics exposats.  
 
 
 



Abans d’iniciar la deliberació i posterior votació de l’esmena i la proposta d’adjudicació, el 
regidor Pere Tost Gispert abandona la sala atesa la seva relació familiar amb la senyora Marta 
Tost Prats. El seu vot es computa d’abstenció, tal com s’estableix a l’article 76 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril i 96 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
La proposta es posa a votació amb el següent resultat: 10 vots a favor i l’abstenció del regidor 
Pere Tost Gispert. 
 
Seguidament, el Ple procedeix a debatre la següent proposta d’acord, la qual ja incorpora 
l’esmena acceptada: 
 
3. Proposta d’adjudicació del contracte per l’execució de la concessió del servei públic 
de llar d’infants municipal mitjançant procediment obert 
 
1.ANTECEDENTS 
 
1.1. Per acord del Ple de data 9 de maig de 2017es va aprovar l’expedient de contractació de la 
concessió del servei públic de llar d’infants municipal, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació, es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.  
 
En el Butlletí oficial de la Província núm. 92 de data 15 de maig de 2017, així com en el perfil 
de contractació, es va publicar l’anunci de licitació. 
 
En data 1 de juny de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació 
definitiva de candidats admesos/inadmesos  i exclosos, que va ser la següent: 

 

 Relació de licitadors admesos:  
1. Llar d’Infants Vilallonga, SLU 
2. Marta Tost Prats 
3. Consell Esportiu del Baix Camp 
4. Sandra Plaza i Montse Rovira, UTE 
5. Residencial Tercera Edat l’Onada, SL 

 Relació de licitadors exclosos:  cap 
 

La mesa de contractació es reuneix en data 6 de juny de 2017 per l'obertura del sobre 2, i en 
data 19 de juny de 2017, un cop rebut l’informe de l’assessora externa, es reuneix de nou per 
aixecar acta  de la valoració de la documentació. 
 
El mateix dia la mesa de contractació es reuneix, en sessió pública, per donar lectura a la 
valoració de la documentació continguda en el sobre 2 i procedir a l'obertura del sobre 3 i a la 
seva valoració.  

 

" Valoració sobre 2: 

NUM.  LICITADOR CRITERI 1 
(màxim 10 

punts) 

CRITERI 2 
(màxim 5 

punts) 

CRITERI 3 
(màxim 5 

punts) 

CRITERI 4 
(màxim 5 

punts) 

CRITERI 5 
(màxim 4 

punts) 

CRITERI 6 
(màxim 3 

punts) 

CRITERI 7 
(màxim 8 

punts) 

TOTAL 

1 Llar d'infants Vilallonga, SLU 9 4 3 4 2 2 0 24 

2 Marta Tost Prats 7 3 4 3 2 2 5 26 

3 Consell Esportiu del Baix Camp 8 4 3 3 2 2 3 25 

4 Sandra Plaza i Montse Rovira, UTE 9 3 4 4 2 2 2 26 

5 Residencia Tercera Edat l'Onada, SL 10 4 5 4 2 3 7 35 



 
Obertes les propostes econòmiques del sobre 3, es produeixen unes incidències en el model 
d’Annex 3 les propostes 1 i 2 i el president de la Mesa de Contractació aixeca la sessió sense 
fer la valoració amb la finalitat de consultar la normativa d’aplicació en aquest supòsits i 
jurisprudència que pugin donar suport legal a la decisió que s’adopti, així com també per 
sol·licitar assessorament extern  amb l’objectiu de  per decidir la inclusió o no de dites 
propostes. 
 

Reunida de nou la Mesa de Contractació a les 11 h del dia 21 de juny de 2017, s’explica que 
l’article 84 de Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la llei de contractes de les administracions públiques regula els supòsits de rebuig de les 
proposicions, i que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, en la seva 
Resolució de 237/2012 de 31 d’octubre manifesta que analitzat el fonament legal de dit article 
entén que la jurisprudència ha admès en ocasions la subsanació de defectes de l’oferta 
econòmica però exigeix que aquests errors u omissions siguin de caràcter purament formal o 
material, no es poden fer modificacions substancials després de presentar-les que suposin 
modificacions en l’oferta del licitador. En el mateix sentit la Resolució del mateix tribunal 
106/2013, de 14 de març que interpreta que la no utilització de l’annex establert no és per si 
mateix motiu d’exclusió del licitador si aquest permet conèixer el preu ofertat sense que doni 
lloc a dubtes. 

 
Vista la normativa d’aplicació i la Jurisprudència analitzada, la Mesa de Contractació acorda: 
 
Primer: No admetre la proposta econòmica de la Llar d’Infants Vilallonga, SLU atès que els 
preus que ha presentat en l’Annex 3 no s’ajusten als criteris de valoració de la Clàusula 19 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen el procés de licitació, atès que els 
criteris de valoració automàtica que s’estableixen són tres i la proposta presentada consta de 
cinc preu diferents, cosa que fa  inviable la valoració de l’oferta, sense modificar-la, que 
suposaria una modificació substancial de la mateixa. 
 
Segon. Admetre la proposta de la senyora Marta Tost Prats atès que la seva proposta 
econòmica, tot i no ajustar-se formalment a l’Annex 3, els preus ofertats sí s’ajusten als criteris 
establerts a la Clàusula 19, cosa que permet valorar l’oferta sense que la mateixa s’hagi de 
modificar i es pugui considerar un defecte de forma però no de fons. 
 
Tercer. Admetre les propostes del Consell Esportiu del Baix Camp, la de Sandra Plaça i Montse 
Rovira, UTE i la Residència Tercera Edat l’Onada, SL. 
 
Quart. Les puntuacions del sobre 3 que han obtingut cada una de les propostes admeses són 
les següents: 
 

NUM.  LICITADOR TRAM 1 TRAM2 APORT. 
COMPL. 

TOTAL PUNTS 

1 Llar d'infants Vilallonga, SLU         

2 Marta Tost Prats 25 10 25 60 

3 Consell Esportiu del Baix Camp 0,31 0,29 0,07 0,67 

4 Sandra Plaza i Montse Rovira, UTE 6,25 1,43 2,94 10,62 

5 Residencia Tercera Edat l'Onada, SL 15,94 7,16 7,81 30,91 

 
I sumada la puntuació del sobre 2, les puntuacions finals són les següents: 

 



NUM.  LICITADOR PUNTUACIO 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 Llar d'infants Vilallonga, SLU 24     

2 Marta Tost Prats 26 60 86 

3 Consell Esportiu del Baix Camp 25 0,67 25,67 

4 Sandra Plaza i Montse Rovira, UTE 26 10,62 36,62 

5 Residencia Tercera Edat l'Onada, SL 35 30,91 65,91 

 
Cinquè. Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada següent: 

 
NUM.  LICITADOR PUNTUACIÓ 

FINAL 

1 Marta Tost Prats 86 

2 Residencia Tercera Edat l'Onada, SL 65,91 

3 Sandra Plaza i Montse Rovira, UTE 36,62 

4 Consell Esportiu del Baix Camp 25,67 

“ 
 
1.2.Per acord del Ple de data 26 de juny de 2017 s’aprova la relació classificada de les ofertes 
d’acord amb la proposada per la Mesa de Contractació i es requereix la licitadora que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, Marta Tost Prats, perquè presenti la 
documentació justificativa de conformitat amb las clàusula 20 del Plec de Clàusules 
econòmiques administratives que regulen la contractació, mitjançant procediment obert,  i la 
gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la llar d’infants municipal de les 
Borges del Camp, i la garantia definitiva establerta a la Clàusula 21. 
 
En data 10 de juliol de 2017, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, l'empresa  Marta Tost Prats va constituir garantia definitiva i va presentar els 
documents justificatius exigits. 
 
1.3 . En data 11 de juliol de 2017, la senyora M. Cinta Pascual Montañes, en representació de 
la Residència Tercera Edat l’Onada, SL ha presentat al Registre d’Entrada de documents de 
l’Ajuntament de les Borges del Camp un recurs d’alçada contra els acords de la Mesa de 
Contractació de 20 i 21 de juny relatius a l’obertura i valoració de les proposicions econòmiques 
(sobre núm. 3) del procediment de contractació de la gestió, mitjançant concessió, del servei 
públic de la llar d’infants municipal. 
 
En el recurs d’alçada es demana: 
 
“1. Que s’estimi aquest recurs i que s’anul·lin els acords de la Mesa de Contractació de 20 i 21 
de juny de 2017, relatius a l’obertura i valoració de les proposicions econòmiques (sobre núm. 
3) de la concessió del servei públic de la llar d’infants municipal, i s’adopti un nou acord pel qual 
es rebutgi la proposició econòmica de la Marta Tost Prats i es proposi  a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte a Residència Tercera Edat l’Onada, SL per se el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
2. Que se suspengui fins que es resolgui aquest recurs d’alçada, l’execució dels esmentats 
acord de la mesa de Contractació de 20 i 21 de juny de 2017.” 
 



El recurrent fonamenta la seva petició en el fet que la Sra. Marta Tost Prats va utilitzar un 
model diferent de l’Annex 3 incomplint la clàusula 15, i que a més va ofertar cinc preus diferents 
en comptes de tres per la qual cosa la seva proposició no s’ajusta als criteris de valoració 
establerts a la clàusula 19, cosa que consideren un defecte de fons i no només de forma. 
 
Per altra banda al·leguen que la proposta de la Sra. Marta Tost Prats ofereix un preu per 
aportació municipal complementària per matriculacions inferio7 a 17 i superiors a 14, quan la 
clàusula 19 i l’annex 3 del plec parlen de matriculacions inferiors a 17 i superiors a 11. Per tant 
entenen que no queda coberta la franja de 12 a 14 matriculacions i s’incompleix la clàusula 19 
del plec. 
 
El recurrent conclou que la proposta econòmica de la Marta Tost Prats no s’ajusta ni al model 
de l’annex 3 ni als criteris establerts a la clàusula 19 dels plecs. 
 
1.4. Vist el recurs d’alçada i revisada la documentació de l’expedient de licitació del servei de 
llar d’infants municipal de les Borges del Camp, s’observa el següent: 
 
Primer. Que l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost Prats es va basar, en 
l’aspecte formal, en el model d’annex 3 penjat per l’Ajuntament en el Perfil del Contractant i que 
posteriorment es va substituir com una esmena de defectes al comprovar que s’havia penjat un 
model erroni. 
 
Segon. Que el contingut de l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost s’ajusta 
totalment a la clàusula 19 del Plec perquè ofereix un preu de 1.590,00 € fins a 20 places, un 
preu de 800,00 a partir de 21, i una aportació complementària de 3.200,00 € per matriculacions 
inferiors a 17 i superiors a 11. No oferta cinc preus diferents, sinó tres,  i no queda cap franja de 
matricula no coberta atès que en el preu ofertat per l’aportació complementària s’indica de 
forma expressa que és per les matriculacions inferiors a 17 i superiors a 11, tal com s’estableix 
a la clàusula 19. 
 
Tercer. Que els preus de l’oferta econòmica de la Sra. Marta Tost Prats no donaven peu a 
dubtes a l’hora d’aplicar la fórmula i no va requerir ni d’aclariments ni d’interpretació. 
 
Quart. Queda acreditat que l’oferta econòmica presentada per la Sra. Marta Tost Prats 
presenta uns discrepància amb el model originari esmenat en el perfil del contractant, i per tant 
es tracta de determinar si l’errada és motiu de rebuig o, si bé amb les dades que consten en 
l’oferta presentada es pot concretar la veritable voluntat del licitador. 
 
Cinquè. La Mesa de Contractació va decidir valorar l’oferta perquè va considerar que els preus 
ofertats s’ajustaven als criteris establerts a la Clàusula 19a, cosa que els permetia valorar-la 
sense que la mateixa s’hagués de modificar, és a dir, l’errada de model no suposa modificació 
de l’oferta. 
 
2.FONAMENTS DE DRET 
 
2.1.La legislació aplicable és la següent:  
 
- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

relativa a l'adjudicació de contractes de concessió. 
- 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. 



- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei 
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a 
la LCSP 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS) 

 
2.2. Els fonaments de dret en els qual es va fonamentar la decisió de la Mesa de Contractació 
van ser els següents: l’article 84 del RGLCAP que permet el canvi o omissió d’algunes paraules 
del model, sempre i quan no s’alteri el seu sentit; i la doctrina que s’ha manifestat reiteradament 
en aquest sentit: el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, concretament en 
les Resolucions 237/2012 de 31 d’octubre i 106/2013, de 14 de març, que entenen que no es 
poden fer canvis substancials, aquests han de ser de caràcter formal o material, que la no 
utilització de l’annex establert no és per si mateix motiu d’exclusió del licitador si aquest permet 
conèixer el preu ofertat sense que doni lloc a dubtes.  

 
En la mateixa línia, el Tribunal Suprem en la seva sentència de 21 de setembre de 2004 i el 
Tribunal Constitucional en la Sentència 141/1993, de 22 d’abril, que entenien que una 
interpretació literalista que condueixi a la no admissió de les proposicions per simple defectes 
formals, fàcilment subsanables, és contraria al principi de concurrència. 
 
Queda acreditat que la Mesa va poder valorar l’oferta presentada per la Sra. Marta Tost Prats 
sense que fos necessari demanar cal aclariment, només aplicant els criteris fixats a la clàusula 
19 dels Plecs, atès que els preus de l’oferta eren clars i no donaven lloc a dubtes o a error. 
 
2.3 L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista 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 la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d’alçada presentat per la Residència Tercera Edat l’Onada, SL 
contra els acords de la Mesa de Contractació de 20 i 21 de juny de 2017, relatius a l’obertura i 
valoració de les proposicions econòmiques (sobre núm. 3) de la concessió del servei públic de 
la llar d’infants municipal en base als antecedents i fonaments jurídics exposats.  
 
Rebutjar la proposta de la Llar d’Infants Vilallonga, SLU atès que els preus que ha presentat en 
l’Annex 3 no s’ajusten als criteris de valoració de la Clàusula 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regulen el procés de licitació, els criteris de valoració automàtica 
que s’estableixen són tres i la proposta presentada consta de cinc preu diferents, cosa que fa  
inviable la valoració de l’oferta, sense modificar-la, que suposaria una modificació substancial 
de la mateixa. 
 
Segon. Adjudicar el contracte per la concessió del servei públic de llar d’infants municipal a 
l'empresa Marta Tost Prats, amb NIF 39925325Q,  per import de 108.120,00 €, amb subjecció 
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, atès que ha estat la proposta millor 
puntuada. 
 
Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 



Tercer.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents. 
  
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
L’alcalde explica la proposta i es posa a votació amb el següent resultat: 10 vots a favor i 
l’abstenció del regidor Pere Tost Gispert. 
 
Finalitzada la votació, el regidor Pere Tost Gispert es reincorpora a la sessió. 
 

4. Aprovació del Compte General 2016  
 
Formulat el Compte General corresponent a l'exercici 2016 i informat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, ha estat exposat al públic per un termini de quinze 
dies més vuit, a comptar des del dia 31 de maig de 2017. L'edicte va ser publicat al BOPT núm. 
103 del dia 30 de maig de 2017 i al tauler de l’Ajuntament. Durant l' esmentat període no s'ha 
formulat cap al·legació, reclamació ni observació contra els esmentats comptes. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple de l’Ajuntament  els següents acords: 
 
Primer. Aprovar, d’acord amb allò que estableix l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el Compte General del 
Pressupost d’aquest Ajuntament corresponen a l’exercici 2016, integrat pel pressupost de 
l'Ajuntament,  el del seu organisme autònom  Residència Mare de Déu de la Riera i el de l’Entitat 
Pública Empresarial Les Borges Gestió. 
 
Segon. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots aquells documents necessaris per la 
tramitació d’aquest expedient. 
 
Tercer. Trametre còpia del Compte General aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

5. Aprovació inicial de la Modificació núm. 3 del Pressupost Municipal 2017 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de Pressupost 3/2017 mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 
 
La Regidoria d’Hisenda, el la mateixa data, ha proposat les partides i els imports que s’han de 
modificar, i des de Secretaria Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 



El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot l’ exposat, es proposen els acords següents: 

1. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 3/2017 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari, per import de 442.624,35 € per l’Ajuntament i 45.668,81 € per la residència Mare 
de Deu de la Riera, essent el total consolidat de 452.824,35 €. Aquesta modificació cal 
finançar-la  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, incorporació de 
romanents de crèdit afectats i  nous ingressos procedents de subvencions finalistes, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar: 
 
AJUNTAMENT 
 
Suplements de crèdit: 

 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

171/210/00 
Adequació finca per instal·lació pista Pum 
Track            6.000,00              3.000,00      9.000,00    

454/210/00 Infraestructures. Camins veïnals            6.000,00              1.000,00      7.000,00    

1532/210/00 Treballs vies públiques urbanes            9.000,00              7.000,00    
       

16.000,00    

920/212/00 Treballs façana posterior            5.000,00              7.000,00    
       

12.000,00    

920/224/00 assegurances estació          14.275,00              1.000,00    
       

15.275,00    

011/310/00 Interessos préstec            8.000,00           1.000,00      9.000,00    

334/480/01 Parròquia. Subvenció  reparació campanes            6.600,00                 650,00      7.250,00    

011/913/02 Devolució anticipada préstecs          10.733,00            32.197,06    
       

42.930,06    

011/913/03 Devolució anticipada préstecs          11.871,00            77.156,95    
       

89.027,95    

011/913/04 Devolució anticipada préstecs          10.715,00            85.714,32    
               
96.429,32    

   TOTAL           88.194,00          215.718,33       303.912,33   

 
Crèdits extraordinaris: 
 

A.P. Nom 
Consignació 
proposada 

920/201/01 Arrendament estació tren            2.500,00    



172/227/99 Treballs prevenció incendis forestals          11.145,66    

412/609/00 Obres millora xarxa abastament en alta        114.057,57    

452/609/01 Instal·lació analitzador nitrats urb, els Valls            7.400,94    

330/623/00 Inversió equipaments culturals            2.886,29    

330/625/00 Inversió equipaments culturals            4.446,75    

231/632/00 Ascensor residència          60.468,81    

342/632/00 Reforma vestuaris equipaments esportius          24.000,00    

  TOTAL 
                
226.906,02    

 
Finançament: 
 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta 

d'increment 
Consignació. 

definitiva 

461/08 Diputació, subvenció prevenció incendis forestals        9.000,00            10.588,38    
      
19.588,38    

465/00 CCBC, subvenció camins           500,00              6.928,57    
        
7.428,57    

751/00 ACA, subvenció abastament en alta                  -              70.696,85    
      
70.696,85    

761/15 Diputació, subvenció inversió millores equipaments culturals                  -                5.000,00    
        
5.000,00    

761/18 Diputació, subvenció millora vestuaris equipaments esportius                  -              12.000,00    
      
12.000,00    

761/19 Diputació, subvenció ascensor residència                  -              25.000,00    
      
25.000,00    

761/20 Diputació, subvenció analitzador nitrats estació bombament Valls                  -                7.030,89    
        
7.030,89    

710/00 Traspàs residència instal·lació ascensor                   -              35.468,81    
      
35.468,81    

870/00 Romanents de lliure disposició       10.555,40            74.842,52    
      
85.397,92    

870/10 Incorporació de romanents afectats                  -            195.068,33    
    
195.068,33    

  TOTAL       20.055,40          442.624,35    
    
462.679,75    

 
 
RESIDENCIA MARE DE DEU DE LA RIERA 
 
Suplements de crèdit: 
 

A.P. Nom Consignació actual 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

231/213/00 Reparació maquinària, inst. i utillatge          14.000,00              8.700,00    
       

22.700,00    

   TOTAL           14.000,00              8.700,00    
       
22.700,00    

 
 
 
Crèdits extraordinaris: 
 

A.P. Nom Consignació proposada 

231/205/00 Arrendament de mobiliari            1.500,00    

231/762/00 Transf. Capital a l'Ajuntament          35.468,81    

   TOTAL           36.968,81    



 
Finançament: 
 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

450/02 Transferències corrents - SISPAP     397.000,00            10.200,00        407.200,00    

870/00 Romanents de lliure disposició                  -              35.468,81          35.468,81    

  TOTAL     397.000,00            45.668,81        442.668,81    

 
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.  
 
Pren la paraula l’alcalde manifesta que aquesta és una modificació d’un import important i 
explica els motius de les diferents partides que la composen: 
 
S’incorpora consignació per arranjar una part de la finca que toca a la sala polivalent i adequar-
la perquè pugin utilitzar-la com a circuit de bicicletes; s’incrementen les partides de camins 
veïnals i vies públiques urbanes per tal de permetre algunes adequacions previstes; també es 
preveu el tancament i retirada dels aires condicionats de la façana posterior de l’Ajuntament, 
explica que hi ha un contenciós amb els veïns i un cop analitzat tècnicament el problema s’ha 
considerat millor fer aquest tancament i evitar futures reclamacions en via judicial; s’ha previst 
una subvenció per contribuir amb la parròquia per la reparació de les campanes; s’ha previst la 
devolució íntegra dels préstecs que te l’Ajuntament, això es deu a que en la distribució del 
superàvit del darrer exercici va sortir que s’havia de destinar íntegrament a reduir deute així es 
va reflectir, ara cal incorporar el romanent afectat al pressupost per fer l’amortització anticipada, 
afegeix que és important complir amb aquest requisit per poder fer inversió en el futur, 
especialment l’ampliació de l’escola;  s’incorpora una partida per tramitar l’arrendament de 
l’edifici de l’estació amb la voluntat de donar-li una sortida que permeti arreglar l’edifici i l’entorn, 
la idea es licitar-ho per posar-hi un restaurant igual com han fet molts altres municipis, la 
inversió que s’hauria de fer és d’uns dos cents mil euros aproximadament; una altre per 
prevenció d’incendis forestals amb la idea de destinar-lo al bosquet de sota el poliesportiu; una 
partida per fer una canonada nova per portar aigua de la mina de mas del Compte fins els 
dipòsits municipals per reforçar el subministrament durant els mesos d’estiu; un analitzador de 
nitrats per la urbanització les Valls; s’incorpora consignació per fer algunes millores en 
equipaments culturals i esportius (vestuaris, càmeres de vigilància, ..); i una partida per 
l’ascensor de la residència ja que s’ha demanat una subvenció independent de la resta del 
projecte. Totes aquestes despeses es finançaran amb subvencions finalistes i amb romanents 
afectats i de lliure disposició. 
 
Pel que a la modificació de la residència s’ha previst l’increment de reparació de maquinària, 
instal·lacions i utillatge; l’arrendament de mobiliari en previsió de la tramitació d’un rènting de 
llits tipus hospitalaris i un traspàs a l’Ajuntament pel finançament de la substitució de l’ascensor. 
Tot això es finançarà  amb transferències corrents de la Generalitat i romanents de lliure 
disposició. 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló manifesta la seva sorpresa pel fet que l’Ajuntament faci una pista de 
pum track perquè un grupet de joves ho demanin quan a altres grups, com els joves, se’ls dona 
menys; en relació a la reparació de vies públiques demana que es tingui en compte la vorera 
de l’institut que està molt malament; respecte del tema de l’estació ho troba bé però veu difícil 
trobar algú que faci una inversió d’aquesta magnitud; en relació al tema de l’aigua els sembla 



bé la inversió però voldria saber si s’està estudiant la compra d’aigua ja que ha sentit 
comentaris en aquest sentit; i per acabar fa constar que no veuen clar el projecte de reforma de 
la residència perquè temen que al final es gastin els diners la major part dels diners del PAM en 
la sala de vetlles i entorn i poc en la residència. Afegeix que el seu grup votarà en contra de la 
proposta perquè és d’un volum important i ells no participen en el procés de decisió. 
 
L’alcalde respon la intervenció de la regidora Rosa Abelló i explica que el condicionament de la 
finca a tocar de la sala polivalent no és exclusivament pels joves que practiquen aquest tipus 
d’activitat, es per tothom que vulgui fer-ne us i també una manera de condicionar aquell entorn 
que està molt deixat; en relació a la reparació de la vorera de la zona de l’institut explica que ja 
està prevista la seva reparació; respecten el tema de l’estació manifesta la seva confiança en 
que sí que es trobin interessats en el projecte; i per últim sobre el tema de l’aigua explica que 
Comaigua que és l’empresa que gestiona el servei està en converses per comprar hores 
d’aigua de la Mina de mas d’en Compte. 
 
El regidor Pere Tost pregunta si han valorar la possibilitat de bombejar l’aigua propietat de 
l’Ajuntament d’altres comunitats de regants. 
 
L’alcalde explica que ho han parlat amb Comaigua i ells no ho veuen econòmicament viable. 
 
La proposta es posa a votació i s’aprova per majoria absoluta per 6 vots a favor (PDCAT), 4 
vots en contra (ERC) i 1  abstenció (CP). 
 

6. Aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del terme municipal de les Borges 
del Camp 

L’any 2002, la Generalitat de Catalunya aprovà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica. 

L’objecte d’aquesta Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la 
contaminació acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels 
sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable 
a tot el territori de Catalunya, i la seva finalitat és garantir la protecció de: 

a) El dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona. 
b) El dret a la protecció de la salut. 
c) El dret a la intimitat. 
d) El benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
L’article 9 d’aquesta llei estableix que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat 
acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que 
estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi 
natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les 
zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin 
per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració d’aquests mapes de 
capacitat acústica. 
 
Així mateix article estableix que els municipis poden sol·licitar la col·laboració i el suport tècnic 
necessari del Departament de Medi Ambient en l’elaboració del mapa de capacitat acústica de 
llur territori, i un cop elaborat, cal aprovar-lo per l’òrgan competent. 
 
Sol·licitada dita col·laboració, l’empresa Axioma Consultors Acústics ha elaborat el mapa 
acústic de les Borges del Camp a instàncies del Departament General de Qualitat Ambients i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 
 



Els Serveis Tècnics Municipals van revisar la proposta i van constatar que s’han incorporat les 
propostes i modificacions sol·licitades, i en data 19 de juny de 2017 van emetre informe 
favorable per a la seva aprovació. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Mapa de Capacitat Acústica de les Borges del Camp. 
 
Segon. Donar trasllat de l’acord d’aprovació de la documentació tècnica al Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

7. Aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels 
incendis forestals. 

 
D’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, l’Ajuntament té l’obligació 
de redactar i aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta llei, amb la 
definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals. 
 
El plànol de delimitació és l’ instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes obligats i les 
finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetral de 25 metres al 
voltant de les edificacions. 
 
Aquest document tècnic ha estat elaborat per la Diputació de Tarragona en el marc de 
l’assistència tècnica que ofereixen als municipis de menys de 10.000 habitants per a la 
redacció del mateix. 
 
En data 6 de juliol de 2017, els Serveis Tècnics Municipals han emès informe relatiu a la 
documentació elaborada i, un cop revisat, el consideren adequat, per la qual cosa procedeix la 
seva aprovació del Ple de l’Ajuntament, posar l’expedient a informació pública i sol·licitar 
informe a la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació  de les mesures de prevenció dels incendis 
forestals al municipi de les Borges del Camp. 
 
Segon. Posar l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant publicació 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Sol·licitar informe a la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

8. Acord de cessió d’ús d’un local a l’Associació de Gent Gran de les Borges 
del Camp 

 
Aquest punt de l’ordre del dia es retira degut a que el mateix dia del Ple s’ha rebut un 
requeriment de documentació procedent de la Direcció General d’Administració Local i es 
considera pertinent atendre’l abans d’adoptar l’acord. 



 
9. Acord de cessió d’ús d’un local a l’Associació Cultura de Dones Borgenques 

 
Aquest punt de l’ordre del dia es retira degut a que el mateix dia del Ple s’ha rebut un 
requeriment de documentació procedent de la Direcció General d’Administració Local i es 
considera pertinent atendre’l abans d’adoptar l’acord. 
 

10. Aprovació de les festes locals per al any 2018 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple de l’Ajuntament ha 
de proposar les festes locals del municipi, les quals han de ser aprovades per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Des del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya demanen la tramesa de la 
proposta de l’Ajuntament per tal d’incloure-les a l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a 
l’any 2018. 
 
Per tot l’ exposat es proposa: 
 
Primer. Proposar com a festes locals de les Borges del Camp per a l’any 2018 les següents: 

 
 

- El dia 7 de juny: Festa de la Capvuitada de Corpus 
 

- El dia 8 de setembre: Festa Major en Honor a la Mare de Déu de la Riera 
 

 
Segon. Comunicar l’acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
 S’aproven per unanimitat. 
 

11. Assumptes sobrevinguts 
 
No s’ha incorporar cap punt a tractar en aquest apartat. 
 

12. Informe de l'Alcaldia 
 
No emet informe, atès que el que volia explicar ja ho ha fet a l’explicar la modificació de 
pressupost. 
 

13. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula la senyora Rosa Abelló i manifesta el següent: 
 
-A la zona de la Recer hi ha contradiccions amb la senyalització de trànsit, no sempre es 
corresponent les senyals verticals amb les pintades al terra. 
 
L’alcalde manifesta que ja ho miraran però que de tota manera la normativa ja estableix que la 
senyalització vertical és prioritària a la horitzontal. 
 
-Demana que al redactar les ordenances del 2018 es prevegi una bonificació pels vehicles 
elèctrics i híbrids. 
 
L’alcalde diu que en pren nota. 
 



-Pregunta el motiu pel qual no s’ha posat el desfibril·lador del poliesportiu quan s’havia acordat 
fer-ho. 
 
L’alcalde explica que no es va posar al pressupost i per aquest motiu no s’ha pogut instal·lar. 
S’està mirant de traslladar temporalment el de la Sala Polivalent durant l’estiu. 
 
-Manifesta que revisant l’acta del 8 de maig posa que es posarà una senyalització provisional 
als nous miradors, i per la premsa llegeix que no es repararà la dels  Miradors de les Valls. 
 
L’alcalde explica que la senyalització es posarà als nous miradors i es mantindrà als primers, el 
que no es reposarà és el panell perquè el destrossen constantment. 
 
-També pregunta per la reunió que havia de tenir amb el senyor Luna pel tema de la rotonda de 
la nacional. 
 
L’alcalde diu que encara no ha aconseguit reunir-se amb ell. 
 
-Ha llegit en un acta de la junta de govern que s’ha anul·lar la instal·lació del parc eòlic i ho 
celebren. 
 
-Pregunta que fa l’empresa Costaweb a qui se li va adjudicar un contracte recentment. 
 
L’alcalde explica que és l’edició de la revista Des del Replà i suport en la redacció de continguts 
de la web i xarxes socials de l’Ajuntament. 
 
El regidor Pere Tost fa constar que la revista no va arribar a tot el poble. 
 
L’alcalde manifesta la seva estranyesa i que preguntarà que ha pogut passar. 
 
El regidor Pere Tost pregunta qui ha posat un pal, amb una placa fotovoltaica i un emissor al 
final del camí que va des de la carretera fins la riera, a tocar de la finca on te la granja el Flavià. 
Diu que fa uns dies que hi és. 
 
L’alcalde diu que ho desconeix i que mirarà d’esbrinar-ho. 
 
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 


