ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 2/16
Caràcter: ordinari
Data: 4 de febrer de 2016
Horari: de les 19,00 h a les 20,00 h
Lloc: sala de reunions de la casa consistorial
Hi assisteixen
Joaquim Calatayud Casals, alcalde
Josep Altés Juanpere, 1r tinent d’alcalde
Natàlia Mariné Sedó, 2n. tinent d’alcalde
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Aprovació de padrons de rebuts
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
S’acorda per unanimitat incloure al punt de l’ordre del dia d’assumptes sobrevinguts l’aprovació de
l’ordre de pagament d’una subvenció de menjador destinat a alumnes de la llar d’infants els
Eixerits i el conveni de col·laboració.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
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, l’alcalde pregunta a la resta de membres de la Junta de Govern si
estan conformes amb l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2016 i atesa
la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona notifiquen que el recurs
d’apel·lació contra la sentència 319/2013 dictada el 19 de setembre de 2013 ha estat desestimat pel
TSJC, per la qual cosa la sentència ha esdevingut ferma.
3. Instàncies i llicències
3.1 Subvencions
3.1.1 La senyora Montserrat Llauradó Aymamí, com a presidenta de l’Associació Cultural i
Recreativa Sala Parroquial Les Borges del Camp exposa que l’entitat que representa és un espai

que utilitzen diverses entitats locals; que la despesa pel servei d’electricitat de dit exercici
ascendeix a la quantitat de 1.552,00 € i demana una subvenció per tal recuperar aquesta despesa.
El Pressupost Municipal per a l’exercici 20105 inclou un annex de les subvencions atorgades de
forma singular, d’acord amb la Base 31 de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple
de l’Ajuntament per a l’exercici 2016. Aquest Annex preveu una subvenció de 700,00 € per a
l’entitat sol·licitant.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer: Atorgar una subvenció de 700,00 € a l’entitat l’Associació Cultural i Recreativa Sala
Parroquial Les Borges del Camp, per tal de recuperar part de la despesa d’electricitat de l’entitat.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2016.
3.2 Llicències d’activitats
3.2.1 La senyora Rosa M. Borrull Papaseit exposa que en data 28 d’octubre de 2015 ha deixat
d’exercir l’activitat de perruqueria situada al camí de l’Ermita, núm. 9 baixos i demana la baixa de
dita activitat. S’acorda per unanimitat accedir a ls petició.
3.3 Diversos
3.3.1 La senyora Elia Bel Rius exposa que resideix, junt amb la seva família, al carrer Sant Jordi,
núm. 7 i que els veïns del carrer Reus, núm. 6 tenen un pi amb bosses d’erugues (processionària)
amb el risc afegit que la branca on es troben podria caure dins a la seva propietat amb el perill que
això comporta, i demana una solució al problema.
La processionària del pi és una de les plagues més importants de les pinades mediterrànies.
Aquestes erugues s’alimenten durant l’ hivern de les fulles de pins i cedres, provocant que
aquestes s’assequin i caiguin En contacte amb éssers humans o animals domèstics provoca
urticàries i al·lèrgies. Les erugues estan cobertes per uns pèls urticants que es dispersen i suren
per l’aire, la qual cosa pot provocar irritacions en la pell, ulls i nas.
L’article 52 de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública
estableix que els propietaris de solars i parcel·les hauran de mantenir-les en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic, podent ser considerada, el seu incompliment, una infracció
administrativa.
Fetes les comprovacions pertinents es comprova que la finca indicada pertany a la senyora
Asunción Soriano Salvador i que en la mateixa hi ha un pi afectat per la processionària.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Requerir a la senyora Asunción Soriano Salvador, propietària de la finca urbana situada al
carrer de Reus, núm. 6 per tal que porti a terme les actuacions pertinents per tal d’eliminar
l’afectació de la plaga de la processionària que s’ha detectat en un pi situat a l’interior de la seva
finca, en el termini més breu possible ateses les conseqüències que aquesta plaga pot tenir per a
tercers.
Segon. Notificar l’acord a la senyora Asunción Soriano Salvador, amb l’advertiment que de no
complir amb el requeriment l’Ajuntament podria actuar d’ofici amb despeses a càrrec de la
propietat i incoació d’expedient per una infracció administrativa.

4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 53 a 92 ambdues incloses a la
relació núm. 02/16, la qual comença amb Teléfonica España, SAU i acaba amb Arts Gràfiques
Octvavi, SA. L’import total d’aquestes factures suma la quantitat de quinze mil cent quaranta-cinc
euros i vuit (15.145,08 €).
5. Aprovació de padrons de rebuts
S’aproven per unanimitat els següents:
 Padró de rebuts pel servei de recollida d’escombraries, 1r semestre de 2016
Nombre de rebuts: 944
Import total del padró: 67.919,60 €
 Padró de liquidacions corresponents a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU)
Nombre de rebuts: 38
Import total del padró: 19.283,80 €
6. Assumptes sobrevinguts
6.1 Aprovació de l’ordre de pagament d’una subvenció de menjador destinat a alumnes de la llar
d’infants els Eixerits.
En data 26 de juny de 2015, des de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
aprova l’Ordre ENS/188/2015, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar
subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del
servei de menjador escolar dels infants, i s’obre convocatòria pública corresponent al curs acadèmic
2015-2016.
L’Ajuntament de les Borges del Camp va presentar una sol·licitud i li ha estat atorgada la quantitat de
2.850,00 € destinada a usuaris de la llar d’infants municipal que compleixin amb els requisits
establerts a la Base 2. L’import màxim concedit per alumne és de 4,75 €/dia i fins un màxim de 200
dies per alumne.
L’educadora social, en data 16 de novembre de 2015 va emetre informe en el qual fa constar que
l’usuària del servei de menjador de la llar d’infants Els Eixerits, Abril Pérez Oriol, compleix amb el
requisit b) indicat a la Base 2.
En data 3 de febrer de 2016, la directora de la Llar d’Infants Els Eixerits emet un document justificatiu
de l’ús que l’esmentada alumna a fet del servei de menjador des de l’inici de curs (64 dinars fins el
mes de gener de 2016) i el preu que ha abonat pel mateix (6,10 €/dia).
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer. Atorgar a l’alumna de la Llar d’Infants Els Eixerits Abril Pérez Oriol, una subvenció destinada
a minorar el cost del servei de menjador durant el curs 2015-2016, per l’import de 4,75 €/dia i fins a
un màxim de 200 dies.
Segon. Fer efectiu als pares de la beneficiària l’import de la subvenció corresponent al servei de
menjador que ha utilitzat la beneficiària des de l’inici de curs fins el dia 29 de gener de 2016. La resta

de subvenció s’anirà abonant a mesura que des de la Direcció del centre acreditin l’ús efectiu del
servei.
Tercer. Notificar aquest acord als pares de la beneficiària i a la direcció del centre.
6.2 Aprovació d’un conveni de col·laboració
El senyor José Zaragoza Rovira, es dedica professionalment a organitzar concerts i
esdeveniments de modalitats diverses.
Actualment està preparant una gira de concerts on els intèrprets Ricard Miralles i Josep Mas
Kitflus interpreten cançons de l’artista Joan Manuel Serrat. El senyor Zaragoza està interessat en
que aquesta gira s’iniciï a les Borges del Camp el dia 14 de febrer de 2016.
Per altra banda, l’Ajuntament de les Borges del Camp està interessat en que el municipi gaudeixi
d’una oferta cultural àmplia i diversa, i alhora disposa d’un espai on es podria portar a terme
l’actuació dels intèrprets Ricard Miralles i Josep Mas Kitflus, la Sala Polivalent situada a la
carretera de Maspujols, s/n de les Borges del Camp, així com de la infraestructura mínima
necessària per tal de portar a terme l’esdeveniment: espai amb vestuaris, serveis higiènics i servei
de bar, així com un escenari, taules i cadires.
Els acords del conveni són els següents:
El senyor José Zaragoza Rovira s’obliga a portar a terme l’organització del concert “Cançons de
Serrat Sense Serrat” interpretat per Ricard Miralles i Josep Mas Kitflus previst pel dia 14 de febrer
de 2016 a les Borges del Camp. El senyor Zaragoza, com a organitzador, es compromet a tramitar
tots els permisos que siguin necessaris; a portar a terme tota la gestió de l’organització de
l’esdeveniment i de fer-se càrrec de totes les despeses que aquesta comporti (pagament dels
intèrprets, personal tècnic, muntadors, seguretat, instruments, equips de so, drets d’autor, ... ). La
venda d’entrades és a càrrec de l’organitzador qui serà el responsable de retornar el seu cost en el
supòsit que l’esdeveniment no es portés a terme. Així mateix el senyor Zaragoza, com a únic
responsable de l’organització del concert, manifesta que disposa d’una pòlissa de responsabilitat
civil per tal de respondre de possibles responsabilitats que de l’organització de l’esdeveniment es
poguessin derivar.
L’Ajuntament de les Borges del Camp es compromet a cedir de forma gratuïta l’ús de la Sala
Polivalent pel dia 14 de febrer de 2016, a partir de les 10 hores per tal de facilitat el muntatge del
concert. El dia indicat estarà a disposició de l’organització per al seu ús: la meitat de la pista de la
Sala Polivalent, els vestuaris, els serveis higiènics, 500 cadires, 4 taules i 60 m2 d’escenari.
També estarà obert el servei de bar a partir de les 19 h. L’Ajuntament també es compromet a ferse càrrec de la despesa de l’electricitat i a col·laborar amb la venda d’entrades i amb la difusió del
concert.
Qualsevol qüestió no indicada de forma expressa en el conveni obligació i responsabilitat de
l’organització.
Per tot l’exposa s’acorda, per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració descrit a signar entre el senyor José Zaragoza Rovira i
l’Ajuntament de les Borges del Camp per tal de tirar endavant l’inici de la gira de concerts on els
intèrprets Ricard Miralles i Josep Mas Kitflus interpreten cançons de l’artista Joan Manuel Serrat.
El concert es realitzarà el dia 14 de febrer de 2016 a la Sala Polivalent.

7. Informe de les regidories
No emeten informe.
8. Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

