
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/17 
Caràcter: ordinari  
Data: 23 de novembre 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 les actes anteriors 
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants municipal Els 

Eixerits de les Borges del Camp 
4. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2016 
5. Proposta de baixa/alta de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors 
6. Aprovació inicial de la Modificació del Pressupost Municipal núm. 4/2017 
7. Proposta d’acord per posar el nom del borgenc Ferran Jové i Hortoneda a la biblioteca 

municipal de les Borges del Camp 
8. Sorteig membres meses electorals del 21.12.2017 
9. Assumptes sobrevinguts 
10. Informe de l'Alcaldia 
11. 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 les actes del ple ordinari del dia 28 de setembre de 2017 i 
les extraordinàries del dia 24 d’octubre de 2017 i s’aproven per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
28/9/2017 
223. Decret d’ordenació de pagaments. 



 
6/10/2017 
224. Contractació temporal amb caràcter laboral d’un peó amb DNI ...568K per a la brigada 
municipal. 
 
10/10/2017 
225. Autorització de restricció d’accés a camins rurals per motiu d’una batuda de senglars. 
 
16/10/2017 
226. Resolució de l’expedient de baixes del padró d’habitants per inscripcions indegudes. 
227. Resolució de l’expedient de baixes del padró d’habitants per inscripcions indegudes. 
 
25/10/2017 
228. Autorització de restricció d’accés a camins rurals per motiu d’una batuda de senglars. 
229. Decret d’ordenació de pagaments. 
 
30/10/2017 
230. Aprovació del cost efectiu dels serveis, exercici 2016. 
 
2/11/2017 
231. Designació de local públic i gratuït per actes de campanya electoral, c/ de Baix, 7. 
232. Designació d’espais per a la col·locació gratuïta de cartells electorals. 
 
7/11/2017 
233. Resolució de l’expedient de baixes del padró d’habitants per inscripcions indegudes. 
234. Decret de personació al procediment ordinari 375/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Tarragona amb motiu del recus presentant per la Residència de la Tercera Edat 
l’Onada, SL. 
235. Atorgament de premis del Concurs de Fotografia 2017 als senyors Sergi Monné Sans 
(primer i tercer) i Andreu Mèrida Jové (segon). 
236. Incoació d’expedient per a la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants municipal. 
237. Incoació d’expedient de conciliació de saldos d’exercici anteriors. 
 
14/11/2017 
238. Incoació d’expedient de modificació del Pressupost 4/2017 
 

3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants 
municipal Els Eixerits de les Borges del Camp 

 
A partir de l’1 de setembre de 2017 hi ha una nova empresa adjudicatària per explotar el servei 
de la llar d’infants municipal, la Sra. Marta Tost Prats. 
 
La senyora Tost demana que es modifiqui l’article 6 de l’ordenança fiscal per incloure una quota 
de 150 € mensuals pels alumnes que facin 5 hores lectives diàries en lloc de  6 hores amb la 
finalitat d’incentivar les matriculacions. 
 
Aquesta modificació no afecta l’aportació econòmica que l’Ajuntament fa a l’empresa 
adjudicatària de la concessió, afecta a  l’aportació de les famílies a les qui els suposa un 
benefici. 
 
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. 



 
Per tot l’ exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’article 6 .1 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
prestació del servei municipal de llar d’infants municipal que quedarà de la forma següent: 
 

 Quota d’ensenyament 
5 hores lectives diàries ... 150,00 € mensuals 
6 hores lectives diàries ... 170,00 € mensuals 

 
 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, la modificació proposada s’entendrà 
definitivament aprovada i es publicarà íntegrament al BOPT. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

4. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 
2016 

 
L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es 
destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 
 
L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 
destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit 
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit 
en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat 
l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de 
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, 
despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament 
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si 
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
En la distribució del superàvit no es destinen recursos a la reducció de l’endeutament perquè 
aquest ja està afectat en la seva totalitat en la liquidació de l’exercici 2016, incorporat al 
Pressupost Municipal de 2017 i està previst liquidar-lo abans del 31 de desembre de l’any en 
curs. 
 
La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament 
disponible. 
 
L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la Direcció 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids 



disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament proposa l'adopció del següent acord:  

Primer.-  Aprovar la següent distribució del superàvit: 

Superàvit de la liquidació 15.816,71 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost 0,00 

AD finançades amb fons propis 0,00 

Import a distribuir 15.816,71 

Previsió capacitat de finançament 2017 5.836,24 

  Import màxim d'Inversió financerament sostenible 5.836,24 

Import de lliure disponibilitat 286.486,51 

 
Segon. Incorporar al Pressupost la quantitat de 5.836,24 €  i destinar-la a inversió 
financerament sostenible, sempre que es compleixi amb els requisits de l’article 32  de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

5. Proposta de baixa/alta de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis 
anteriors 

 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i 
comptabilització de baixes/altes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de 
cobrament, amb la finalitat de conciliar els saldos i que aquests s’ajustin als drets efectivament 
exigibles. 
 
La regidora d’Hisenda ha formulat la proposta de les baixes/altes de drets reconeguts en 
exercicis anteriors, pendents de cobrament i des de Secretaria Intervenció s’ha emès informe 
favorable. 
 
La normativa d’aplicació és:  
 

 Articles 66 a 69 De la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 15 de la Llei 
47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels 
contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 

 Article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els articles 61 a 63 
del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 

 Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local.  

 L’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent. 

 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’acord següent: 
 



1. Aprovar la baixa/alta dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació 
de pressupostos tancats, per import de -167.411.57 €, el detall de la qual figura a l’expedient, 
per tal que la imatge de la situació patrimonial, financera i pressupostària sigui fidel als drets 
efectivament exigibles. 
 
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa/alta dels drets 
esmentats. 
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació Pressupost Municipal núm. 4/2017 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de Pressupost 4/2017 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 4/2017 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari, per import de 5.836,24 €. 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: 
 
Ajuntament 

1) Suplements de crèdit: 
 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta 

d'increment 
Consig. 
definitiva 

133/623/00 Senyalització trànsit 3.000,00 5.836,24 8.836,24 

   TOTAL  3.000,00 5.836,24 8.836,24 



 
2) Crèdits extraordinaris: 
 

A.P. Nom 
Consignació 
proposada 

920/633/00 Cartellera electrònica informativa  16.000,00 

920/150/00 Productivitat    2.200,00 

135/150/00 Productivitat    2.300,00 

171/150/00 Productivitat      100,00 

323/150/00 Productivitat      250,00 

330/150/00 Productivitat      150,00 

  TOTAL  21.000,00 

 
Finançament: 
 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta 

d'increment 
Consignació. 

definitiva 

163/130/00 Personal laboral 12.500,00 -5.000,00   7.500,00 

323/212/00 Reparacions edificis i altres construccions 19.000,00 -4.000,00 15.000,00 

920/213/00 Reparació de maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 

870.00 Romanents de lliure disposició 85.397,92 5.836,24 91.234,16 

 
TOTAL 146.897,92 -15.163,76 131.734,16 

 
 
O.A. Residència Mare de Déu de la Riera 

1) Crèdits extraordinaris: 
 

A.P. Nom 
Consignació 
proposada 

231/150/00 Productivitat  5.000,00 

  TOTAL  5.000,00 

 
Finançament: 
 

A.P. Nom 
Consignació 

actual 
Proposta de 
decrement 

Consignació. 
definitiva 

231/213/00 Reparació de maquinària, instal·lacions i utillatge 30.700,00 -3.000,00 27.700,00 

231/221/03 Combustible 19.000,00 -2.000,00 17.000,00 

 
TOTAL 49.700,00 -5.000,00 44.700,00 

 
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  
 
L’alcalde explica la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 

7. Proposta d’acord per posar el nom del borgenc Ferran Jové i Hortoneda a la 
biblioteca municipal  de les Borges del Camp 

 
L’Alcaldia presenta davant d’aquest Ple, la següent proposta perquè la biblioteca municipal de 
les Borges del  Camp porti el nom del borgenc recentment traspassat en Ferran Jové i 
Hortoneda: 



“Ferran Jové i Hortoneda va néixer a les Borges del Camp l’any 1929 i va morir al mateix 
municipi el 24 d’agost de 2017. La seva biografia bàsica ens presenta una persona membre 
d’una família amb set fills, d’origen humil, amb un primer ofici com picapedrer durant 17 anys 
per passar després a desenvolupar tasques administratives en un conegut concessionari de 
vehicles i, posteriorment, a dirigir una botiga de recanvis d’automòbil que va muntar amb un 
soci, en la que va treballar fins a la seva jubilació.  

Però el que realment és rellevant de la figura d’en Ferran Jové i Hortoneda és la seva ànsia per 
conèixer i per aprendre; el seu compromís amb la terra catalana que l’havia vist néixer, i els 
valors culturals i socials que el van guiar. Per això, a en Ferran Jové se’l recorda com a 
historiador, com a onomasiòleg i com a activista incansable cultural i polític. Des de cadascuna 
d’aquestes vessants ens deixa un llegat enorme, que cal admirar i recordar perquè esdevingui 
guia per futures generacions no només a les Borges del Camp, sinó també al conjunt de la 
comarca i fins i tot al Camp de Tarragona. 

Breument, i sense la voluntat de ser exhaustius, com a historiador i estudiós de l’onomàstica 
cal recordar obres com Toponímia de les Borges del Camp i del seu terme municipal (AER 
Rosa de Reus, 1981); Història i onomàstica de Riudecols i dels seus agregats, les Irles i les 
Voltes (1990, 1991); Estudi onomàstic de la vila i terme de Mont-roig (Ajuntament de Mont-roig, 
1999) i Onomàstica del terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (IEC, 2013). 

En història i antropologia, va publicar la Guia de les Borges del Camp (Institut d’Estudis 
Tarraconenses RBIV, 1983); en col·laboració amb el seu germà Ricard, Les pedres i els 
homes. La pedra de granit a les Borges del Camp (Centre d’Estudis Josep Iglésies, 2000), i 
amb el recordat Agustí Pàmies prepararen un estudi sobre l’Ermita de la Mare de Déu de la 
Riera de les Borges del Camp (2001). En el camp de la biografia va publicar Maties de Vall i 
Llaberia, mariscal de camp carlí, 1802-1872(Centre de Lectura de Reus, 2003). 

En el camp periodístic, va fer de corresponsal de diversos mitjans escrits de les nostres 
comarques entre finals dels anys 60 i finals dels 70 del segle passat, com ara Avui, El Correo 
Catalán i Diario Español de Tarragona, a més d’una intensa activitat d’escriptura de cartes al 
director de diferents mitjans de comunicació locals i comarcals. 

Com a activista cultural i social, va ser cofundador del Grup d’Estudis Comarcals Miquel Joan 
Gili (1972); cofundador també de l’Associació Amics de les Borges i de la seva Biblioteca; 
cofundador de la Societat d’Onomàstica de Catalunya. També formà part de la Junta Directiva 
d’Òmnium Cultural del Baix Camp i del consell tècnic de publicacions del Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar (1980-1984); va ser secretari de l’Associació d’Estudis 
Reusencs (1982) i del Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies (1982-2004). I per últim, va 
fundar la revista La Borja, de les Borges del Camp (1984), que dirigí fins al 2005 i, entre 1983-
1997 va dur un registre de la pluviometria borgenca i durant quaranta anys va ser l’organitzador 
de l’anada a Gallicant (Arbolí) per posar-hi el pessebre nadalenc. 

Dins d’aquest àmbit cultural i social, remarcar que la biblioteca que va tenir les Borges del 
Camp a partir de l’any 1972, va néixer de la mà del Ferran Jové. Era a un local cedit per la 
cooperativa, i va esdevenir una plataforma per impulsar la llengua i la cultura catalana, a més 
d’un lloc de referència per la gent jove de les Borges del Camp. S’hi feien cursos de català, 
s’ensenyava a ballar sardanes, era la seu del Club Excursionista Els Isards, que va ensenyar a 
més d’una generació a estimar el món de l’excursionisme i les nostres muntanyes. El Ferran 
Jové va ser des de primer dia l’ànima de la biblioteca, ell l’obria cada dia, catalogava els llibres, 
els deixava en préstec, la biblioteca era el Ferran. L’any 1991 va passar a estar ubicada en 
unes dependències de l’Ajuntament i va esdevenir municipal, però el Ferran seguia sent la seva 
ànima,  que durant més de trenta anys va estar cada dia al peu del canó.  



El seu compromís amb el país i la democràcia comença ja amb la resistència contra el 
franquisme i continua amb una militància independentista i sobre el dret a decidir que no 
abandona mai, i de la qual fa bandera desacomplexada al llarg de la seva vida. Tampoc podem 
oblidar el seu profund sentiment pacifista i obert al diàleg que practica i predica al llarg de la 
seva vida. 

L’impacte de la figura del Ferran Jové el podem mesurar en els premis i reconeixements que va 
tenir al llarg de la seva vida. Així, va obtenir el premi Eduard Brossa (1970) de la Societat 
Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans; el premi Simon Mossa en el Jocs 
Florals de l’Alguer (1972); el Premi d’Assaig de les Borges (1999); i el XIX Premi Pedrol Rius 
d’investigació (2002) del Centre de Lectura de Reus. 

També  va ser pregoner de la Festa Major de les Borges del Camp, l’any 1990 i de Mont-roig 
l’any 2003, i aquest Ajuntament li va atorgar l’Escut d’Argent de la vila al 1993. 

Cal sumar a aquests guardons, el reconeixement a la seva figura i a la seva obra d’importants 
personalitats del món cultural català i tarragoní com Enric Moreu-Rey, Ramon Amigó,  Albert 
Manent, Joaquim Mallafré, Xavier Amorós, Miquel S. Jassans, Joan Maria Pujals, Carles 
Maristany, Jaume Massó, Martí Rom, Xavier Miró, Pere Anguera, i els nostres conciutadans 
Salvador Daroca, Agustí Pàmies i Jordi Cáceres entre molts altres. 

Per tot plegat, per la seva figura, per la seva obra, pel llegat intel·lectual, cultural i humà que 
ens ha deixat, aquest Ple municipal proposa batejar amb el nom Ferran Jové i Hortoneda la 
biblioteca municipal que ell mateix va fundar. 

Amb aquest humil reconeixement seguim el seu llegat de fer del coneixement i de la cultura un 
camí de llibertat. “ 

L’alcalde explica al proposta, i pren la paraula el regidor Pere Tost Gispert i manifesta que està 
totalment d’acord amb aquest reconeixement i que pensa que s’hauria d’haver fet molt abans. 
En el mateix sentit s’expressa la seva opinió la regidora Rosa Abelló. 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

8. Sorteig membres meses electorals del 21.12.2017 
 

A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei 
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats legals 
establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de les meses electorals que es 
constituiran el dia 21 de desembre de 2017, per a les eleccions al Parlament de Catalunya 
convocades mitjançant Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, publicat al BOE núm. 261 del 
dia 28 d’octubre de 2017, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es 
detallen. 

SECCIÓ: 1 
 

MESA: A 
 
TITULARS: 

 

PRESIDENT: DNI  ... 473N  

1R VOCAL:    DNI  ... 516P  



2N VOCAL:    DNI  ... 543Z  

 
SUPLENTS: 

 

DEL PRESIDENT: DNI ... 549T  

DEL PRESIDENT: DNI ... 069T  

DEL 1R VOCAL:    DNI ... 382M  

DEL 1R VOCAL:    DNI ... 700L 

DEL 2N VOCAL:    DNI ... 924Z 

DEL 2N VOCAL:    DNI ...163S 

 
 

MESA: B 
 

TITULARS: 
 

PRESIDENT: DNI ... 073S 

1R VOCAL:    DNI ... 470Q  

2N VOCAL:    DNI ... 667K  

 
SUPLENTS: 

 

DEL PRESIDENT:  DNI ... 888Z  

DEL PRESIDENT:  DNI ... 994E  

DEL 1R VOCAL:     DNI ... 772C 

DEL 1R VOCAL:     DNI ... 432T  

DEL 2N VOCAL:     DNI ... 497W 

DEL 2N VOCAL:     DNI ... 210 D  

 

9. Assumptes sobrevinguts 
 
No hi ha cap assumpte a tractar en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

10. Informe de l'Alcaldia 
 
Pren la paraula l’alcalde i informa que els treballs de la depuradora avances a bon ritme i que 
espera que al gener estigui ja en funcionament. També informa que des de l’Incasol l’hi ha 
confirmat que en breu es podrà signar el conveni pels treballs del tom de cal Casals i de la 
plaça de Sant Antoni, i que el motiu de l’endarreriment és que han hagut de modificar el 
signador del document amb motiu de l’empresonament del conseller que l’havia de signar. Per 
últim informa que el conveni per l’ampliació de l’escola de primària també segueix la tramitació, 
aquesta setmana s’han enviat algunes modificacions sol·licitades i esperem que en breu donin 
el vistiplau. 
 

11. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap membre del Consistori que faci ús de la paraula. 



 
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 


