ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 6/16
Caràcter: ordinari
Data: 17 de març 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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Adjudicació de contractes menors
Acord d’adhesió a l’acord marc entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el
Consell General del Notariat
Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2016
Sol·licitud d’alta del Servei de tramitació d’activitats empresarials al món local (FUE Local).
Aprovació de padrons
Acord de formalització d’una pòlissa de tresoreria
Subvencions
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
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 3 de març de 2016 i atesa la
conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat demanen que es designi un representant
per a formar part de la comissió que ha de seleccionar director o directora per a l’IES Fontanelles.
S’acorda, per unanimitat, designar el regidor d’ensenyament Josep Altès Juanpere.
3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals

3.1.1 El senyor Anton Borràs Pàmies, com a representant de l’empresa Borcam Seró Inversiones,
SL exposa que les naus del carrer de les Noves Tecnologies, 5-7-9 del polígon Borges I han estat
venudes i demana que es tramiti la baixa de tots els rebuts que es puguin meritat d’aquesta
empresa com són l’impost de béns immobles i escombraries, entre d’altres. En relació al servei de
recollida d’escombraries, s’acorda per unanimitat donar de baixa el servei, amb efectes segon
semestre de 2016.
Pel canvi de nom l’impost sobre bens immobles, s’han d’adreçar a través de BASE Gestió
d’Ingressos Locals, òrgan en qui l’Ajuntament té delegada la gestió de l’impost, o bé directament a
la Gerència Cadastral. També poden acudir a les oficines de l’Ajuntament municipals a emplenar i
signar l’imprès oficial de canvi de nom (model 901) amb la documentació indicada en el mateix i un
cop abonada la taxa l’Ajuntament pot tramitar la documentació davant de BASE per tal que
formalitzin el canvi de nom.
3.1.2 La senyora Maria Teresa Ciurana Ferré exposa que en data 2 de febrer de 2016 ha atorgat
escriptura d’extinció de condomini i adjudicació de la finca situada al carrer Comerç, 4 de les
Borges del Camp, resultant la titular actual de la totalitat de la propietat, la senyora M. Dolors
Ciurana Ferré. La sol·licitant demana el canvi de nom de la taxa del servei de recollida
d’escombraries i de l’impost sobre béns immobles. Respecte de la liquidació de l’IIVTNU manifesta
que està exempt.
Vista la sol·licitud i la documentació presntada, s’acorda, per unanimitat:
a) en relació al canvi de nom del servei de recollida d’escombraries, es formalitzarà el canvi de
titularitat del servei a efectes del segon semestre de 2016.
b) Pel canvi de nom de l’impost sobre béns immobles, s’han d’adreçar a BASE, Gestió d’Ingressos
Locals, atès que l’Ajuntament de les Borges del Camp té delegat la gestió d’aquest impost, o
directament a les oficines del Cadastre. També poden acudir a les oficines de l’Ajuntament
municipals a emplenar i signar l’imprès oficial de canvi de nom (model 901) amb la documentació
indicada en el mateix i un cop abonada la taxa l’Ajuntament pot tramitar la documentació davant de
BASE per tal que formalitzin el canvi de nom.
c) en relació a la liquidació de l’IIVTNU, comunicar-los que l’extinció del condomini no generarà
l’impost.
3.2 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.2.1 La senyora M. Riera Borràs Ortiga, com a directora de l’escola Rocabruna demana poder fer
us de la Sala d’entitats els dies 5, 12, 18 i 19 d’abril de les 15 h a les 16,30 amb la finalitat que les
mares de l’alumnat del centre pugui preparar una obra de teatre. S’acorda, per unanimitat, accedir
a la petició.
3.2.2 La senyora Sònia Corbella Serrano exposa que des que es va enderrocar el local del passeig
de l’Hort del Dasca, el manca espai per reunir-se, guardar material i fer activitats, i demanen que
se’ls cedeixi un espai amb aquestes finalitats. S’acorda, per unanimitat, informar-los que està
previst destinar a l’AMPA, un espai a cal Dasca, però prèviament estan programades algunes
reformes a l’edifici que cal executar. Tan aviat com sigui possible se’ls hi comunicarà l’espai
designat.
3.2.3 La senyora Ester Mestre Miravete exposen que per Sant Jordi, la Colla de Geganters,
Grallers i Timbalers volen muntar una paradeta de llibres i demanen que se’ls deixin cinc taules i 5
cadires. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.3 Subvencions

3.3.1 La senyora Ester Mestre Miravete, en representació de la Colla de Geganters i Grallers Serè
i Marinada de les Borges del Camp, demanen una subvenció per la sortida prevista per enguany,
per tal de celebrar els 30 anys de la colla, i en el marc d’un intercanvi cultura amb Mallorca.
S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició i atorgar-los una subvenció de 2.000,00 €.
3.4 Llicències d’activitats
3.4.1 El senyor José Francisco Téllez Ruiz exposa que en data 7 de gener de 2016 ha donat de
baixa l’activitat de venda de pinsos per animals i demana la baixa de la mateixa. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 201 a 229, incloses a la relació
núm. 05/16, la qual comença amb Ofilogístics Tarragona, SL i acaba amb Ferrer & Ojeda
Corredoria de Seguros, SL. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de trenta-tres mil
vuit-cents cinquanta-vuit euros i noranta-sis cèntims (33.858,96 €).
5. Adjudicació de contractes menors
No hi ha acord en aquest punt de l’ordre del dia.
6. Acord d’adhesió a l’acord marc entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
i el Consell General del Notariat
La Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo General del Notariado (CGN) van
signar un conveni marc per tal de facilitar la col·laboració amb els Ajuntaments en l’àmbit de la
cessió d’informació per a l’exercici de les seves competències, especialment les tributàries.
El CGN s’ha dotat d’una plataforma que integra informàticament a tots els notaris d’Espanya, com
a vehicle que permeti concentrar en una única gestió tots els tràmits i operacions relacionades
amb el negoci jurídic dels que han donat fe els notaris.
Aquesta plataforma facilita a les entitats locals l’accés a les dades que li són necessàries per tal de
portar a terme les seves competències, i molt especialment la liquidació de l’ impost sobre
l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
L’Ajuntament de les Borges del Camp està interessat en adherir-se al conveni indicat, per la qual
cosa s’adopten per unanimitat els acords següents:
Primer. Adherir-se al Conveni Marc subscrit entre la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Consejo General del Notariado (CGN) en data 6 d’octubre de 2009.
Segon. Manifestar les següents particularitats i especificacions per al correcte desenvolupament
del Conveni, ajustades a la realitat municipal:
a) L’Ajuntament de les Borges del Camp exigeix l’ impost sobre l’increment del valors dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), aplicant l’ordenança fiscal annexa.
b) Els empleats públics, degudament autoritzats que es relacionen a l’annex, autenticats en
la forma descrita en l’acord segon del Conveni marc accediran a les dades detallades en
la mateixa norma.
Annex: Anna C. Pedrol Lorenzo; Leocàdia Pi Barberà.
c) A efectes de l’advertiment als adquirents dels deutes per IBI existents en la data de
transmissió de l’immoble, l’Ajuntament expedirà el certificat als legítims interessats. Així
mateix, a petició dels notaris podrà remetre fax, o altre document que es convingui.

7. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2016
S'acorda, per unanimitat, que l'Ajuntament de les Borges del Camp s'adhereixi al Pla Agrupat de
Formació Contínua amb l'Associació Catalana de Municipi i Comarques, les Diputacions de
Tarragona, Girona i Lleida, i els consell comarcals de la demarcació de Barcelona, per a l'exercici
2016.
8. Sol·licitud d’alta del Servei de tramitació d’activitats empresarials al món local (FUE
Local).
Per tal d’adaptar els procediments administratius a la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, cal que l’Ajuntament sol·liciti l’alta del servei de tramitació d’activitats
empresarials al món local (FUE Local), mitjançant la plataforma e-TRAM que el Consorci
Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició dels Ajuntament.
Per tot l’exposa s’acorda, per unanimitat:
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta del Servei de tramitació d’activitats
empresarials al món local (FUE Local).
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
9. Aprovació de padrons
S’aprova per unanimitat el Padró de guals corresponent a l’exercici 2016, el qual ascendeix a la
quantitat de 1.320,00 €.
10. Acord de formalització d’una pòlissa de tresoreria
L’Ajuntament de les Borges del Camp va subscriure una pòlissa de tresoreria amb l’entitat Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria per atendre les necessitats puntuals que poguessin sorgir al llarg de
l’exercici que venç el dia 23 de març de 2016.
Atesos els endarreriments en els pagaments de les subvencions i aportacions procedents d’altres
administracions, es convenient formalitzar una nova pòlissa pel termini d’un any, un cop vençuda
l’actual.
Sol·licitat preu a tres entitats bancàries: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Caixabank, SA i
Banco de Sabadell, SA, la millor oferta és la presentada per Banco de Sabadell, SA, per la qual
cosa s’adopta per unanimitat l’acord següent:
1. Concertar una operació de tresoreria de 200.000 € per un període de dotze mesos amb
l'entitat Banco Sabadell, S.A., d’acord amb les següents condicions:
Tipus d’interès
Amortització
Revisió tipus d’interès
Comissió d’obertura

Euríbor + 0,44 %
al venciment
trimestral
0

Comissió disponibilitat
Comissió d’estudi
Comissió de cancel·lació anticipada

0
0
0

2. Facultar l’alcalde de la vila, Joaquim Calatayud Casals, per realitzar les gestions
necessàries per dur a terme la seva formalització.
11. Subvencions
La societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), aprova el programa relatiu a la
contractació de publicitat a mitjans municipals per al foment dels serveis de recollida selectiva.
Aquest programa consisteix en contractar els serveis de publicitat amb aquelles corporacions
municipals que ho sol·licitin, per a la difusió i el foment de la recollida selectiva dels residus
municipals o per a la promoció d’altres serveis mediambientals que presta l’empresa.
Per a aquest concepte, fixen un límit econòmic per cada ajuntament de 200 € per a tot l’any 2016.
L’Ajuntament de les Borges del Camp, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient, està interessat en
dit programa, per la qual cosa s’acorda, per unanimitat:
Primer. Sol·licitar a Serveis Comarcals Mediambientals, SA, acollir-se al programa relatiu a la
contractació de publicitat a mitjans municipals per al foment dels serveis de recollida selectiva
aprovat el 2 de febrer de 2016.
Segon. Adoptar el compromís de presentar la justificació de la destinació dels fons atorgats.
12. Assumptes sobrevinguts
No se n’ha produït cap.
13. Informe de les regidories
No emeten informe.
14. 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

