
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 28 de setembre de 2017 
Horari: de les 18,30 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 darrera sessió plenària 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2017 
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 

2018 
5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2018 corresponent a  l’Ajuntament, la 

residència Mare de Déu de la Riera i Les Borges Gestió Entitat Pública Empresarial, i 
els seus documents adjunts. 

6. Assumptes sobrevinguts 
7. Informe de l'Alcaldia 
8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió plenària  
 
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 13 de juliol de 2017 i s’aprova 
per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
13/07/2017 
196. Atorgament d’una bestreta de nòmina 
197. Ordenació de pagament del tercer pagament i últim de la compra de la finca de l’av. M. 
Martorell, número 64  



198. Admissió a tràmit d’una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament  
199. Habilitació de la senyora Anna C. Pedrol Lorenzo per tal de fer les funcions de secretaria 
intervenció durant el període de vacances d’estiu de la  Sra. Rosa M. Freixas Ferran  
200. Delegació de funcions a favor del primer tinent d’alcalde, Josep Altès Vives, durant el 
període de vacances del Sr. Joaquim Calatayud Casals (del 17 al 26 de juliol de 2017). 
 
14/07/2017 
201. Atorgament d’una subvenció a l’entitat Poliesportiu El Garrigó per atendre la despesa del 
préstec amb venciment 30 de juny de 2017, per l’import de 9.960,78 €. 
 
9/8/2017 
202. Atorgament d’una bestreta de nòmina. 
 
18/8/2017 
203.  Admissió a tràmit d’una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament 
 
21/8/2017 
204. Aprovació de la baixa d’una parella de fet del Registre Municipal de Parelles de fet de les 
Borges del Camp. 
 
30/8/2017 
205. Ordenació de diversos pagaments 
 
6/9/2017 
206. Atorgament d’una subvenció de 626,73 € a la Parròquia Nostra Senyora de l’Assumpte. 
207. Atorgament d’una llicència de segregació i una d’agregació d’una finca urbana. 
208. Encàrrec de l’informe de les línies fonamentals del Pressupost Municipal per a l’exercici 
2018 
 
7/9/2017 
209. Decret manifestant suport al Referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017. 
 
13/9/2017 
210. Adopció de la resolució d’un encàrrec i un compromís relatiu a la compra de 16 hores 
d’aigua setmanals  de la Comunitat de Regants de la Mina del Menestral. 
211. Determinar les línies fonamentals del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018 
 
14/9/2017 
212. Delegació específica a favor del tercer tinent d’alcalde Ramon Mestre Figueras per tal de 
celebrar un matrimoni civil. 
213. Incoació d’expedient per a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2018 
214. Aprovació de la pròrroga del contracte laboral del senyor Lisard Gonzàlez Carmona 
215. Aprovació de la pròrroga del contracte laboral del senyor José Luís Carmona Moreno 
 
18/9/2017 
216. Resolució de l’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants 
217. Incoació d’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 
 
19/9/2017 
218. Autorització a la Societat de Caçadors de les Borges del Camp per a restringir els 
accessos als camins de les partides Costes i Ferrateres amb motiu de la batuda de senglars 
prevista pel dia 1 d’octubre de 2017. 



219. Autorització a la Societat de Caçadors de les Borges del Camp per a restringir els 
accessos al camí dels Miradors de la partida dels Pedrets amb motiu de la batuda de senglars 
prevista pel dia 24 de setembre de 2017. 
 
20/9/2017 
220. Atorgament d’una bestreta de nòmina 
221. Incoació d’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants  
222. Incoació d’expedient per a l’aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2017 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor necessita algun aclariment i la regidora Rosa Abelló demana 
pel Decret 210. L’alcalde explica que Comaigua, l’empresa que gestiona el servei d’aigua del 
municipi, amb l’objectiu de millorar les reserves està tramitar la compra de 16 hores d’aigua de 
la Comunitat Mina del Menestral i que l’Ajuntament s’ha compromès a comprar-los-hi durant els 
exercicis 2019 i 2019 perquè és important que la propietat d’aquestes hores sigui de 
l’Ajuntament. Les hores es pagaran al preu que ha establert la Junta de la Comunitat que és el 
preu de mercat actual. La regidora Rosa Abelló pregunta si això comportarà un increment de 
les tarifes de l’aigua i l’alcalde manifesta que no. El regidor Pere Tost fa constar que al seu 
parer el preu és car. 
 

3. Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2017 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. núm. 222 de data 20 de setembre de 2017, es va ordenar la 
iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió 
d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 
 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment pel Ple en 
acord de data 17 de novembre de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al 
públic sense reclamacions, en data 3 de gener de 2017. 
 
En data 21 de setembre de 2017 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció. S’ha acreditat 
que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral 2017 de l’Entitat (Ajuntament i 
organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera) ascendeix a 606.900,00 €, i que 
aquest import no s’ha incrementat, respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2016, 
considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tret d’aquells 
conceptes que la LPGE permet. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
L’article 18, apartat quatre, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2017, disposa que la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt 
de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest 
personal en 2016, en termes d’homogeneïtat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les 
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadaments, i les indemnitzacions o  
bestretes per despeses que hagués realitzat el treballador. 
 



Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació 
al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest 
òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la 
Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada 
LRSL. 
 
La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí 
Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis 
LBRL. 
 
Conforme als informes de Secretaria i Intervenció, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del 
següent  acord, que s’aprova per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat (Ajuntament i 
organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera) per a l’exercici 2017, la qual, en 
termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2016 per aquest personal, tant respecte a efectius 
com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 606.900,00 €, 
 
SEGON.- Fer públic aquest import a la web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
província. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2018 

 
Anualment, dins el darrer quadrimestre, l’ajuntament ha de revisar els impostos, taxes i preus 
públics vigents al municipi, per tal de preveure, si cal, la seva modificació. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals regula, entra d’altres coses, els recursos de les entitats 
locals, i d’acord amb l’article 2.1.b) els tributs propis els classifica en taxes, contribucions 
especials i impostos, a banda dels recàrrecs exigibles sobre els impostos de les comunitats 
autònomes o d’altres entitats locals. 
 
Enguany es proposa modificar sis ordenances fiscals, algunes per actualització de la normativa 
vigent i altres per ajustar els preus de les mateixes:  
 

 Ordenança reguladora de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació d’aquests residus 

 Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

 Ordenança reguladora de la taxa per l’estada i assistència a la residència Mare de Déu de 
la Riera 

 Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles 

 Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Ordenança reguladora de l’impost sobre les activitats econòmiques (IAE) 
 
La voluntat de l'equip de Govern és la de seguir amb la política de modificar mínimament les 
ordenances fiscal.  
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 



 
PRIMER. Aprovar les modificacions següents  a les ordenances fiscals vigents:  
 
Ordenança reguladora de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació d’aquests residus 
 
Modificar les quotes previstes  a l’article 6.2 de l’ordenança:  
 

1.  Habitatges urbans     38,00     Quota trimestral  

2. Habitatges urbans bonificats     25,00    Quota trimestral 

3. Habitatges en sòl rústic     38,00    Quota trimestral 

4. Activitats sector hostaleria    78,00    Quota trimestral 

5. Comerços alimentaris/mixtes fins 100 m2     52,00    Quota trimestral 

6. Comerços alimentaris/mixtes més  100 m2    78,00    Quota trimestral 

7. Activitats industrials en general fins 100 m2     73,00    Quota trimestral 

8. Activitats industrials en general més  100 m2   91,00    Quota trimestral 

9. Serveis administratius i act. comercials div.     52,00    Quota trimestral 

10. 
Servei porta a porta de recollida del cartró 
comercial      26,00   Quota trimestral  

 
Modificar l’article 8:  A l’ apartat 3, on posa tres remeses seran quatre remeses. L’apartat 4 
quedarà redactat de la forma següent: “ L’any de baixa, el servei es cobrarà per trimestres 
complerts. Si se sol·licita abans del darrer dia del trimestre la baixa tindrà efectes a partir del 
padró següent. L’any de l’alta, la quota es prorratejarà per mesos sencers. 
 
Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Modificar l’article 5.1 de l’ordenança vigent afegint l’apartat següent: 
 
d) Per segregacions i divisions horitzontals, 50 € per cada finca resultant. 
 
Taxa per a l’estada i assistència a la residència Mare de Déu de la Riera 
 
Modificar l’article 7.3 que regula les tarifes del usuaris del centre de dia, d’acord amb el següent 
redactat: 
 

- Fins a 5 hores (inclou esmorzar o berenar i dret participar en les activitats del centre que 
es desenvolupin durant l’estada) 15,00 €  

- Més de 5 hores i fins un màxim de 12 hores (inclou esmorzar, dinar, berenar i dret a 
participar en les activitats del centre que es desenvolupin durant l’estada)  30,00 € 

 
Les estades seran entre les 8,00 h i les 20,00 h i prèviament s’haurà d’aportar l’informe mèdic 
actualitzat i signar un contracte. 
 
Modificar l’article 7.4 que regula les tarifes de menjador d’acord amb el següent redactat: 
 

- Esmorzar  2,00 € 

- Dinar  6,00 € 

- Berenar  1,00 € 

- Sopar  5,00 € 
 
Ordenança fiscal reguladora de l’ impost s’obre béns immobles 



 
Modificar l’article 6.2 que quedarà redactat de la forma següent: Els tipus de gravamen serà  el 
0,44 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,40 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 
 
Afegir a l’article 4 un apartat 2.2 amb el següent redactat: 
 

a) Els vehicles amb tecnologia de tipus híbrida  (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric), gaudiran 
d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost. 
 

b) Els vehicles elèctrics gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. 
 
Ordenança reguladora de l’ impost sobre les activitats econòmiques (IAE) 
 
Adherir-se a l’ ordenança tipus aprovada per la Diputació de Tarragona i que ha estat publicada 
al BOPT núm.   177 de 13 de setembre de 2017. 
 
Aprovar la creació d’un nou coeficient de situació que seran els següents: 
 
Categoria 1a.       1,50  
Categoria 2a.       1,40 
 
Aprovar que el vialer que es correspon a cadascuna és el següent: 
 
Categoria 1: Av. M. Martorell, c. De les Noves Tecnologies, ctra. d’Alcolea del Pinar, ctra. Reus-
Alforja, ctra. Tarragona-Fraga, c. de les Comunicacions, de la Indústria. 
 
Categoria 2: la resta de les vies  
 
 SEGON.  Posar l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptats 
des del següent al de la publicació de l’anunci al BOPT. Durant aquest període, tothom qui 
tingui la condició d’interessat , en els termes que estableix l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, mitjançant el qual es qual s’aprova el text refós de al Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes. 
 
TERCER. Quan no s’hagin presentat al·legacions, les modificacions proposades s’entendran 
definitivament aprovades i es publicaran íntegrament al BOPT. 
 
L’alcalde explica la proposta de modificació remarcant el següent:  
 
El servei de recollida d’escombraries s’incrementa un 3,50 %, cosa que no suposa la recuperació 
del dèficit del servei sinó que aquest no s’incrementi més, tenint en compte que ara el servei de 
voluminosos que es recullen a les vies públiques suposarà un cost afegit; també es modifica el 
fraccionament de la quota anual, que passarà a ser trimestral. A l’ordenança de llicències 
urbanístiques s’afegeixen els conceptes de segregació i agregació, fins ara inexistents. A 
l’ordenança que regula els serveis de la residència es modifica bàsicament el centre de dia ja que 
el plantejament per hores no s’ajustava als preus recomanats i que s’apliquen als altres centres de 
dia; també es modifiquen, a la baixa el preu dels àpats. L’IBI s’incrementa perquè els ingressos per 
aquest concepte han baixat de manera important en els darrers dos anys, per una banda degut a 
la reducció dels tipus mínim aplicable a l’IBI urbà que va passar del 0,50 al 0,40 i també pel canvi 
normatiu que comporta que les finques situades en sol urbanitzable no desenvolupat paguin com a 
rústiques. A l’ordenança de l’impost de vehicles de tracció mecànica s’afegeixen bonificacions pels 
vehicles elèctrics i híbrids. Per últim, s’incrementa el coeficient de l’IAE i es crea una nova 



categoria de vials ja que ara tot el poble està en una única categoria i és obligatori per normativa 
que n’hi hagi dues. 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer ús de la paraula. 
 
El regidor Pere Tost demana quin IBI paga la zona de la Font de les Escales. L’alcalde explica 
que paguen com a urbà, que perquè paguin com a rústic han de ser plans parcials no 
desenvolupats, que no s’hagin urbanitzat. 
 
La regidora Rosa Abelló fa constar que els ha sobtat que l’argument per a incrementar l’IBI 
sigui la pèrdua d’ingressos i no es tingui en compte l’economia dels particulars.  
 
L’alcalde explica que l’ increment situa el tipus impositiu de l’IBI urbà bastant per sota de com 
estava al 2015 ja que en aquell moment se situada a 0,50 i ara estarà a 0,44, però l’Ajuntament 
ha de fer front al cost de tots els serveis que presta i per fer-ho depèn de la recaptació que fa 
dels impostos. 
 
La regidora Rosa Abelló explica que havien pensat abstenir-se, però el fet d’incorporar les 
bonificacions en l’impost dels vehicles els ha fet decidir-se per votar a favor. 
 
La proposta es posa a votació i s’aprova per majoria absoluta per 10 vots a favor (PDCAT  i 
ERC) i 1  abstenció (CP). 
 

5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2018 corresponent a  l’Ajuntament, la 
residència Mare de Déu de la Riera i Les Borges Gestió Entitat Pública 
Empresarial, i els seus documents adjunts. 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018. La secretària 
interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i els 
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes i empreses 
que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, 
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, 
és el següent: 
 

INGRESSOS  AJUNTAMENT 
 

RESIDENCIA  EPE CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS         

1. Impostos directes        638.800,00                         -                        -             638.800,00    

2. Impostos indirectes          15.000,00                         -                        -               15.000,00    



3. Taxes i altres ingressos        241.600,00            1.000,00                      -             242.600,00    

4. Transferències corrents        509.450,00       682.500,00                      -         1.191.950,00    

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

5. Ingressos patrimonials          24.109,40                         -         27.884,00             51.993,40    

6. Alienació inversions reals                         -                           -                        -                              -      

7. Transferències capital        636.819,12                         -                        -             636.819,12    

8. Actius financers                         -                           -                        -                              -      

9. Passius financers        371.487,18                         -                        -             371.487,18    

TOTAL INGRESSOS    2.437.265,70       683.500,00       27.884,00       3.148.649,70    

 
 
 

    

DESPESES  AJUNTAMENT 
 

RESIDENCIA  EPE CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS CORRENTS         

1. Despeses de personal        503.900,00       470.900,00                      -             974.800,00    

2. Despeses bens corrents i serveis        718.667,90       190.700,00       21.738,00           931.105,90    

3. Despeses financeres            7.500,00            2.000,00                      -                 9.500,00    

4. Transferències corrents        155.215,00          12.800,00                      -             168.015,00    

5. Fons de contingència                         -                           -                        -                              -      

B) OPERACIONS DE CAPITAL         

6. Inversions reals    1.051.982,80            7.100,00          6.146,00       1.065.228,80    

7. Transferències capital                         -                           -                        -                              -      

8. Actius financers                         -                           -                        -                              -      

9. Passius financers                         -                           -                        -                              -      

TOTAL DESPESES    2.437.265,70       683.500,00       27.884,00       3.148.649,70    

 
 

SEGON. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
per l’Ajuntament, per import de 2.750.971,02 € d’acord amb el següent detall: 
 

Despesa no financera 2018 Import 

1. Despeses de personal 974.800,00 

2. Despeses bens corrents i serveis 909.367,90 

3. Despeses financeres 9.500,00 

4. Transferències corrents 168.015,00 

5. Fons contingència 0,00 

6. Inversions reals 1.059.082,80 

7. Transferències capital 0,00 

TOTAL  3.120.765,70 

 
 
Sostre de despesa no financera 2018 

Regla despesa liquidació 2017 2.116.271,97 

Regla despesa pressupost 2018 2.362.165,66 



Marge de compliment regla despesa  -245.893,69 

Marge de compliment estabilitat -369.794,68 

Import de compliment no financer -369.794,68 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.750.971,02 
 

TERCER. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat i consta a l’expedient. 
 
QUART. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
CINQUÈ. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
SISÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Pren la paraula l’alcalde i explica el contingut del Pressupost Municipal per al 2018 que es porta 
a aprovació, fent esment especial amb l’apartat d’inversions. D’aquest apartat remarca la 
importància de la inversió prevista per a l’ampliació de l’escola. Explica que s’està fent llarg el 
procés perquè el Departament d’Ensenyament està sent molt exigent amb el projecte, i les 
seves demandes es tradueixen inevitablement en un increment de pressupost que ha d’assumir 
l’Ajuntament, ja que ells estan tancats en una aportació de 200.000 € sense possibilitat 
d’incrementar-la. El punt de partida va ser que la inversió seria a parts iguals, però les 
modificacions han portat a perdre aquesta paritat. El que sí que s’ha demanat és que es 
modifiqui el conveni en el sentit que la baixa que es pugui produir en la licitació, sigui per 
l’Ajuntament que es qui fa l’aportació més gran i no a part iguals que és el que el Departament 
tenia previst. També remarca la importància del projecte de reforma de la residència i trasllat de 
sala de vetlles. Explica que el finançament d’aquestes inversions està prevista mitjançant 
subvenció i préstec, tot i que la voluntat és que el préstec previst per les obres de la residència 
no s’hagi de demanar perquè sigui suficient la incorporació de romanents de lliure disposició 
que quedin al liquidar l’exercici 2017. Per últim explica que la inversió de camins es una 
convocatòria de subvenció que va publicar el Departament d’Agricultura de la Generalitat per a 
la millora d’accessos a nuclis urbans i està previst arreglar el camí d’accés al municipi pel Pont 
de l’Oriol. Acaba dient que la resta de partides estan en la línia dels darrers exercicis i no hi ha 
modificacions remarcables. 
 
El Regidor Pere Tost Gispert manifesta que hi votarà en contra perquè no ha tingut temps de 
mirar-se’ls, als no haver-los fet arribar amb prou antelació. 
 
La regidora Rosa Abelló manifesta que ells s’abstindran perquè se’ls volen mirar millor. En 
relació a la subvenció de camins d’Agricultura de la Generalitat pregunta si la tenen tots els 
municipis ja que estaria bé que els treballs arribessin fins la urbanització del terme de Botarell. 
L’alcalde explica que a la convocatòria s’hi podien adherir tots els municipis amb una població 
inferior a 5.000 habitants però que no sap si Botarell l’ha demanada, i si ho va fer, a que l’ha 
previst destinar. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si podran veure el projecte de l’escola. L’alcalde diu que 
encara no tenen el projecte definitiu, ara encara és a Barcelona, i que tan aviat com el tinguin 
estarà a la seva disposició perquè el puguin consultar. 
 



El regidor Pere Tost pregunta si s’ha fet alguna gestió per la compra de la casa del costat del 
Pedret. L’alcalde diu que no però que ho farà. 
 
La proposta es posa a votació i s’aprova per majoria absoluta per 6 vots a favor (PDCAT(, 4 
abstencions (ERC) i 1  abstenció (CP). 
 

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

7. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i informa que els treballs de la depuradora (EDAR) avançant a 
bon ritme i compta que la instal·lació entrarà en funcionament a finals d’any; en relació a la 
cruïlla amb la nacional informa que el projecte va endavant i ja han contactat amb Comaigua 
pel tema del traspàs de la carretera, i això és una bona notícia. 
 
Abans d’acabar vol remarcar l’èxit de la Festa Major, la qual ha tingut una important 
participació. Ha estat molt lluïda i vol fer constar la seva felicitació a les regidores M. del Mar 
Bravo i Montse Llauradó per la bona feina feta. Hi han dedicat moltes hores i el resultat ha estat 
una gran Festa Major molt festejada. 
 

8. Precs i preguntes 
 
L’alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol fer ús de la paraula. 
 
La regidora Rosa Abelló explica que van presentar un escrit exposant que les portes 
d’emergència no funcionaven un dia que hi havia gent a dins. 
 
La regidora Montse Llauradó explica que sempre que hi ha actes a la Sala Polivalent es revisen 
les portes i funcionen perfectament, i aquest dia concret a que es refereix no era cap acte obert 
al públic, era una reunió concreta amb una vintena d’assistents. 
 
La regidora Rosa Abelló fa constar la felicitació del seu grup a les regidores  M. del Mar Bravo i 
Montse Llauradó per la bona organització de la Festa Major d’estiu. Remarca que han treballat 
molt i que tot va anar molt bé.  
 
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 


