ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 9/17
Caràcter: ordinari
Data: 4 de maig de 2017
Horari: de les 19,00 h a les 19,50 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractació
Aprovar definitivament la relació d'aspirants inclosos a la borsa de treball de peons en règim
laboral temporal
Subvencions
Aprovació de padrons de rebut
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de les actes 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 6 d’abril de 2017, i atesa la
conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 El BOPT núm. 77 del 21 d’abril de 2017 publica l’edicte posant a informació pública l’expedient
de modificació de pressupost núm. 17/2017.
3. Instàncies i llicències
3.1 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.1.1 El senyor José Rey Cano, en representant de l’IES Fontanelles de les Borges de Camp
exposa que el 19 de maig de 2017 tindrà lloc l’acte d’acomiadament i lliurament d’orles de
l’alumnat que finalitza els estudis de batxillerat i demanen que se’ls cedeixi lús de 300 caidres i 16
taules. S’acorda,per unanimitat, accedir a la petició.

3.1.2 El president de la Comunitat de Regants de la Mina de les Torres demana poder fer ús de la
sala d’actes del Centre Cultural Serè el dia 24 de maig a partir de les 19 h per tal de realitzar
l’Assemblea General Ordinària. S’acorda,per unanimitat, accedir a la petició.
3.1.3 El president de la Comunitat de Regants de la Mina de les Torres demana poder fer ús de la
sala d’actes del Centre Cultural Marinada (cal Dasca) el dia 18 de maig a partir de les 19,30 h per
tal de realitzar una reunió de la Junta. S’acorda,per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Urbanisme
3.2.1 Els Serveis Tècnics Municipals proposen la concessió de les següents llicències d’obres,
després d’efectuar prèviament el pagament de l’ impost i taxa corresponent i supeditades al
contingut de l’informe tècnic. S’aproven, per unanimitat:
Exp. 5/2017 – Sol·licitant: 352J; concepte: reformes diverses
Exp. 12/2017 – Sol·licitant: Comunitat de Regants de la Mina Nova; concepte: substitució d’un
tram de canonades.
Exp. 13/2017 – Sol·licitant: 630W; concepte: fer un lavabo.
Exp. 14/20107 – Sol·licitant237V; concepte: reformar un bany.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 305 a 330, incloses a la relació
núm. 8/17, la qual comença amb Telefónica de España, SA i acaba amb Instal·lacions i Serveis
Grup Sedó, SLU. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de set mil set cents vuit
euros i cinquanta-dos cèntims (7.708,52 €). Així mateix s’acorda, per unanimitat, ordenar el
pagament de les factures detallades en dita relació per tal que es facin efectives dins el termini
legalment establert.
5. Contractació
5.1 Contractes menors d’obres
5.1.1 Expedient 40/2017: Adjudicació d’un contracte d’obres per a la reparació de la vorera del
carrer camí de Reus fins l’IES
L’Ajuntament té prevista la contractació de les obres de reparació de la vorera del carrer Camí de
Reus (davant farmàcia) i fins l’ Institut Fontanelles. El preu del contracte és de 971,80 €, més
204,07 € en concepte d’IVA (Total: 1.175,87 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/1531/210/00.
En data 28 d’abril de 2017, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient administratiu
de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el pressupost és
inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir i en
el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta
la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no

obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per les obres de portar a terme treballs de reparació de la vorera del camí
de Reus (davant farmàcia), fins l’IES Fontanelles, amb al contractista Diego Téllez Ruiz, amb NIF
39895429C, per un import de 971,80 €, més 204,07 € en concepte d’IVA (Total: 1.175,87 €)
d’acord amb el pressupost que consta a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.1.2 Expedient 41/2017: Adjudicació d’un contracte d’obres per a uns treballs de reparació als
serveis de l’Ajuntament
L’Ajuntament té prevista la contractació de les obres de reparació d’un dels serveis de
l’Ajuntament, consistents en treure i tornar a posar un sanitari i les rajoles. El preu del contracte és
de 180,00 €, més 33,80 € en concepte d’IVA (Total: 217,80 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/920/212/00.
En data 28 d’abril de 2017, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient administratiu
de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el pressupost és
inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir i en
el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta
la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no

obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per les obres de portar a terme treballs de reparació d’un dels serveis de
l’Ajuntament, consistents en treure i tornar a posar un sanitari i les rajoles, amb al contractista
Alejandro Garcia Casaubon, amb NIF 39888335X, per un import de 180,00 €, més 33,80 € en
concepte d’IVA (Total: 217,80 €) d’acord amb el pressupost que consta a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.2 Contractes menors de subministraments
5.2.1 Expedient 39/2017:Adjudicació del contracte menor per a la adequació de l’enllumenat públic
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per a
l’adequació de la instal·lació elèctrica del Passeig de l’Hort del Dasca, camí de l’Estació, Camí de
la Creueta, Plaça de la Concòrdia, carrer Pompeu Fabra, carrer de les Borges Blanques i carrer
del Garrigó
El preu del contracte ascendeix a la quantitat 8.106,36 € més 1.702,34 € en concepte d’IVA (Total:
9.808,70 €)Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir en el qual
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a l’aplicació pressupostària 2017/165/623/03
per a finançar la despesa que comporta l’execució del contracte així com el percentatge que
suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, al efectes
de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa favorablement la contractació
mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de columnes amb les seves lluminàries i altre material
necessari per adequar la instal·lació, segons pressupost presentat.

Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament per a l’ adequació de la instal·lació elèctrica
del Passeig de l’Hort del Dasca, camí de l’Estació, Camí de la Creueta, Plaça de la Concòrdia,
carrer Pompeu Fabra, carrer de les Borges Blanques i carrer del Garrigó, mitjançant el
procediment del contracte menor, al contractista Instal·lacions les Borges, SL, amb CIF
B43366772, per un import de 8.106,36 € més 1.702,34 € en concepte d’IVA (Total: 9.808,70 €)
d’acord amb el pressupost núm. 95 de data 18 d’abril de 2017, que consta a l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la firma de la resolució, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
5.2.2 Expedient 43/2017:Adjudicació del contracte menor per a la compra de samarretes
promocionals
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 28 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per a
la compra de samarretes promocionals del municipi. El preu del contracte ascendeix a la quantitat
801,60 € més 168,34 € en concepte d’IVA (Total: 969,94 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir en el qual
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a l’aplicació pressupostària 2017/929/226/99
per a finançar la despesa que comporta l’execució del contracte així com el percentatge que
suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, al efectes
de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa favorablement la contractació
mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de columnes amb les seves lluminàries i altre material
necessari per adequar la instal·lació, segons pressupost presentat.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament per a la compra de 250 samarretes
promocional, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Fabricats i Manipulats
Signo, SL, amb CIF B43415157, per un import de 801,60 € més 168,34 € en concepte d’IVA
(Total: 969,94 €)d’acord amb el pressupost núm. 37662 de data 24 d’abril de 2017, que consta a
l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la firma de la resolució, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la

seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
5.3 Contracte d’obres mitjançant procediment obert

5.3.1 Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres
incloses en el projecte “Reforma i Millora d’Equipaments Municipals”
ANTECEDENTS

Mitjançant Proveïment de l’Alcalde de data 24 d’abril de 2017 es acordar iniciar
l’expedient administratiu per a la contractació de les obres incloses en el projecte
“Reforma i Millora d’Equipaments Municipals”, aprovat definitivament per acord de la
Junta de Govern Local del dia 6 d’abril de 2017, per un import de 68.454,17 € i
14.375,38 € d’IVA.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 28 d’abril de
2017.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que
no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és l’alcalde, no
obstant aquest competència va ser delegada a favor de la Junta de Govern Local
mitjançant Decret de data 26 de juny de 2015.
Per tot l’exposat, s’adopta, per unanimitat, l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte de
“Reforma i Millora d’Equipaments Municipals” mitjançant procediment obert, amb

diversos criteris d’adjudicació, per un import de licitació de 68.454,17 € i 14.375,38 €
d’IVA, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació de les obres.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per
presentar proposicions en 26 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació del
contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte “Reforma i Millora
d’Equipaments Municipals”, i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:
President:
Vocals:

El senyor Joaquim Calatayud Casals
El senyor Ramon Mestre Figueras
El senyor Josep Frederic Pérez Pastor
La senyora Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora de
l’Ajuntament, que actuarà també com a secretària de la Mesa.

Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 82.829,55 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 68.454,17 €, pressupost net, i 14.375,38 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a les aplicació pressupostàries
2017/920/682/11 per un import de 19.520,99 € i 2017/330/682/11 per un import de
63.308,56 €, ambdues del pressupost vigent, i, si escau, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Ajuntament les Borges del Camp, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el
que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei
29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
5.4 Resolució de contractes
5.4.1 Acord de rescissió del contracte de gestió indirecta del servei de llar d’infants municipal,
mitjançant la modalitat d’arrendament a l’empresa Llar d’Infants els Eixerits, SCCL signat el dia
1/10/2008
En data 1 d’octubre de 2008 l’Ajuntament de les Borges del Camp va signar un contracte amb
l’empresa Llar d’Infants Els Eixerits, SCCL per a la gestió de la llar d’infants municipals, mitjançant
la modalitat d’arrendament. El contracte té una durada de set anys a comptar des del dia de
signatura del mateix i pot ser renovat anualment fins un màxim de deu anys. Les pròrrogues han
de ser acordades per l’òrgan de contractació, sense que es puguin produir de forma tàcita
(clàusula cinquena del Plec de clàusules econòmico-administratives particulars que regeixen la
contractació de la gestió indirecta de la llar d’infants municipal).

El termini de set anys es va complir el dia 30 de setembre de 2015. A partir d’aquesta data s’ha
anat prorrogant el contracte anualment. La darrera pròrroga va ser acordada per la Junta de
Govern del dia 7 de juliol de 2016 i finalitza el dia 31 d’agost de 2017.
En aquest nou anys la situació econòmica i demogràfica del municipi i del país ha canviat de forma
important, i es considera necessari fer una nova licitació per ajustar les condicions del servei a la
realitat actual, sense fer ús de la possibilitat del darrer any de pròrroga que el contracte vigent
permet.
S’estima que el nou contracte pot ser efectiu a l’inici del curs 2017-2018, el dia 1 de setembre.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
Primer. Rescindir el contracte de gestió indirecta del servei de llar d’infants municipal subscrit l’1
d’octubre de 2008 amb l’empresa Llar d’Infants Els Eixerits, SCCL, amb efectes a 31 d’agost de
2017.
Segon. Notificar aquest acord a les interessades.
6. Aprovar definitivament la relació d'aspirants inclosos a la borsa de treball de peons
en règim laboral temporal
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2016 es van aprovar les bases i
convocar les proves per a constituir una borsa de treball de peons en règim laboral temporal, per
poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal del grup de classificació equiparable al grup
AP, durant els dos propers anys.
Realitzat el procés selectiu, observats tots els tràmits legals i vista la proposta de la relació
d'aspirants aprovats que ha emès el Tribunal qualificador, procedeix aprovar de forma definitiva
dita relació d’aspirants.
D’acord amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
és competència de l’Alcaldia els acords relacionat amb el personal de la Corporació, no obstant,
aquesta competència va ser delegada a favor de la Junta de Govern Local segons Decret de data
26 de juny de 2015.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
Primer. Aprovar definitivament la relació d'aspirants proposats pel Tribunal qualificador, que han
superat les proves selectives i que és la següent:
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DNI
568K
132C
810D
397X
098A
311L
449A
823R
133Y
741Q
874R

PUNTUACIÓ
14,50
9,00
6,00
4,60
4,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,40

Segon. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de les Borges del Camp i a la
Seu Electrònica.

Tercer. Notificar als interessats la seva inclusió dins de la borsa de treball als efectes oportuns,
fent constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
7. Subvencions
El DOGC núm. 7326 de 10 de març de 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua publica una
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta (Resolució TES/430/2017 de 2 de març).
L’Ajuntament de les Borges del Camp està interessat en sol·licitar subvenció per a l’execució d’una
nova escomesa d’aigua que li permetria millorar l’aigua disponible procedent de la Mina del
Menestral, i amb aquest objectiu, des de Comaigua han elaborat un document tècnic de l’actuació,
essent el cost previst de 94.262,46 € més IVA.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat, sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció
de 70.696,85 € per tal de portar a terme l’execució d’una nova escomesa d’aigua per transportar
aigua de la Mina del Menestral fins els dipòsits d’aigua de l’Ajuntament per tal de millorar la
disponibilitat d’aigua en alta, d’acord amb el document tècnic redactat per Comaigua.
8. Aprovació de padrons de rebut
S’aprova per unanimitat el padró de rebuts per a la conservació del cementiri municipal, d’acord amb
el següent detall:
Número de rebuts
Import total del padró

514
9.289,00 €

9. Assumptes sobrevinguts
No hi ha cap assumpte en aquest punt.
10. Informe de les regidories
No emeten informe.
11. 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

