
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/18 
Caràcter: ordinari  
Data: 18 de gener de 2018 
Horari: de les 19,00 h a les 19,30 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 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les Borges del Camp, 

l’Associació de Gent de les Borges del Camp i la Fundació bancària “La Caixa” per al 
desenvolupament dels projectes del programa de gent gran 

4. Assumptes sobrevinguts 
5. Informe de l'Alcaldia 
6. 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 16 de novembre de 2017  i 
s’aprova per unanimitat. 
 

2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia 
 
27/11/2017 
239. Ordenació de pagaments 
 
28/11/2017 
240. Autorització de restricció d’accessos a camins municipals amb motiu d’una batuda de 
senglars el dia 6 de desembre de 2017. 
 



30/11/2017 
241. Baixa de rebuts 
 
5/12/2017 
242. Contractació temporal d’un peó per a la brigada municipal 
243. Contractació temporal d’un peó per a la brigada municipal 
 
13/12/2017 
244. Autorització de restricció d’accessos a camins municipals amb motiu d’una batuda de 
senglars el dia 16 de desembre de 2017. 
 
15/12/2017 
245. Ordenació de pagaments 
 
29/12/2017 
246. Atorgaments de complements de productivitat corresponents a  l’exercici 2017. 
247. Acord de contractació del subministrament de senyalització per a vies urbanes a favor de 
Serveis Vials del Vallès, SL per un import de 4.294,67 € més 901,88 en concepte d’IVA. 
248. Acord de contractació del subministrament d’una cartellera informativa de leds al 
contractista Gresely i Farré, SL, per un import de 9.594,00 més 2.014,74 € en concepte d’IVA. 
 
4/1/2018 
249. Baixa d’empadronaments per inscripció indeguda. 
 
10/1/2018 
250. Requeriment de documentació d’un recurs de reposició 
 

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les Borges del Camp, 
l’Associació de Gent de les Borges del Camp i la Fundació bancària “La Caixa” per 
al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran 

 
Redactat el Conveni de col·laboració entrem l’Ajuntament de les Borges del Camp, l’Associació 
de Gent Gran i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, d’una durada de dos anys, 
amb l’objecte de desenvolupar el Programa de Gent Gran al municipi, s’acorda, per unanimitat, 
aprovar el text del document i autoritzar l’alcalde per a la seva signatura. 
 

4. Assumptes sobrevinguts 
 
No hi ha cap assumpte sobrevingut. 
 

5. Informe de l'Alcaldia 
 

Pren la paraula el senyor alcalde i explica que la instal·lació de l’estació depuradora ja està 
finalitzada. En els proper dies s’acabarà de passar el cablejat i ja es fan proves a l’estació de 
bombeig. S’estima la posada en funcionament al llarg del mes de febrer.  
 
En relació al projecte de l’escola els serveis tècnics d’Ensenyament i els Serveis tècnics de 
l’Ajuntament estan fent els darrers ajustaments però ja té el vistiplau del Departament i es 
preveu la signatura pel mes de febrer. 
 

6. Precs i preguntes 
 
El regidor Pere Tost pregunta si el projecte de l’escola ha estat exposat. 
 



L’alcalde explica que encara no, que un cop sigui definitiu i s’hagi signat el conveni, s’iniciarà la 
tramitació i es posarà a informació pública. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si les màquines que estan treballant al polígon són de 
l’Ajuntament. També pregunta de qui és un solar amb molta brossa. 
 
L’alcalde explica no són feines de l’Ajuntament, que es tracta d’un propietari que està ampliant 
la seva nau. 
 
Pel que fa al tema de l’abocament en una parcel·la del polígon industrial, la tinent d’alcalde 
Natàlia Mariné explica que ja s’ho han anat a mirar i es farà un requeriment al propietari. 
 
La regidora Rosa Abelló pregunta si està previst actuar a la riera un cop l’EDAR estigui en 
funcionament i deixar neta la zona d’abocament actual. 
 
L’alcalde explica que sí, que l’ACA ho farà. 
 
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 


