
 

Anonimitzada JGVL 10març12 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/10 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 12 / de març / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:30 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 

 



 

l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, es dona 
la  mateixa  per  llegida  i  s'aprova  per  unanimmitat  del  nombre  legal  de 
membres que són cinc

 

2.- Aprovació ús Sala 1 Centre Cívic per reunió Comunitat Av. Sardana, 4, 
el 21 març

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ENTITAT : COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. SARDANA, 4 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: info@mtvallverdu.cat 
ADREÇA : C/ AV. SARDANA, 4 
DIA UTILITZACIÓ : 21 MARÇ 2018 
HORARI : DE 18:30H A 21:00H 
MOTIU : REUNIÓ DE LA COMUNITAT 
MATERIAL : - 

 

3.- Aprovació ús sala 1 Centre Cívic per Junta G. Regants núm. 19, el 25 
març

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
  ENTITAT  :  COL·LECTIVITAT  DE  REGANTS  NÚM.  19  DELS  CANALS 

D’URGELL 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: correu@regants19borges.cat
 ADREÇA : PSG. TERRALL, 7, ENTRESÒL, OFICINA 1 
DIA UTILITZACIÓ : 25 MARÇ 2018 
HORARI : D’11:30H A 13:00H 
MOTIU : JUNTA GENERAL DE LA COL·LECTIVITAT 
MATERIAL : - 25 CADIRES I MEGAFONIA

 

4.- Autorització ús Camp d'Esports per fer Campus Setmana Santa de 
l'ECF-les Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix
 

ESPAI SOL·LICITAT : CAMP D’ESPORTS 
ENTITAT : ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: oficina@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA, S/N 
DIA UTILITZACIÓ : DEL 26 AL 29 DE MARÇ 2018 
HORARI : 9.00H A 14.00H. 
MOTIU : CAMPUS SETMANA SANTA ECF-LES GARRIGUES 
MATERIAL :           -

 

5.- Expedient 847/2018. Organització d'Actes Públics. Petició centre cívic 
i pavelló. Centre excursionista

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  

 



 

segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi: 
 

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
 

  CENTRE  CÍVIC  (SALA  D'ACTES)  –  DUTXES  PAVELLÓ 
POLIESPORTIU – PLAÇA INDEPENDÈNCIA 

 
ENTITAT  :                   CENTRE  EXCURSIONISTA  BORGES- 
GARRIGUES         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        ramonnot@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      25/03/2018
 HORARI :                     de 5 h. a 22 h.
 MOTIU :                       "CURSA BORGES-RIU SET”
 
MATERIAL
 

70 cadires (60 al Centre Cívic + 10 a la Pl. Independència)
20 taules (Centre Cívic)
20 Papereres de cartró (escombraries) (Centre Cívic) 
Megafonia (Pl. Independència)
Barbacoa (Pl. Independència)
20 tanques (15 Centre Cívic + 5 Pl. Independència) 
NOTA:  
Demanen poder  utilitzar  les  dutxes  i  WC (vestidors)  del  Pavelló 
poliesportiu Francesc Macià des de les 10:00 h a les 19:00 h.

Demanen disposar de bosses de l’Ajuntament i tríptics publicitaris 
pels participants, així com demanar a la Diputació la impressió dels 
cartells publicitaris i tríptics. 

 

6.- Expedient 816/2018. Club Futbol Borges Veterans subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 

 



 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB FUTBOL BORGES.- secció de veterans: 1.000,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

7.- Expedient 438/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

 



 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

CLUB FUTBOL BORGES 9.000,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48033 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

 



 

8.- Expedient 820/2018. Agrupació Sardanista subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

 



 

AGRUPACIÓ SARDANISTA 4.750,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48011 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

9.- Expedient 817/2018. Club Esportiu Open Tennis Borges pendent 
subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 

 



 

CLUB ESPORTIU OPEN TENNIS BORGES 135,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

10.- Expedient 818/2018. Club Esportiu Open Tennis Borges subvenció 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB ESPORTIU OPEN TENNIS BORGES 270,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

11.- Expedient 819/2018. Associació Cultural Terrall subvenció Revista 
Terrall 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

 

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran  entregues  de  fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació  com  a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 



 

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL TERRALL (REVISTA TERRALL) 765,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48017 del pressupost de l’exercici 2018.

 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

12.- Expedient 815/2018. Adjudicació contracte menor de serveis per a la 
realització de tractament fitosanitari a arbres de diferents espais 
municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
PER A LA REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT FITOSANITARI A ARBRES DE 
DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei per a la realització del tractament 
fitosanitari als xiprers del cementiri municipal i al cedre de la plaça del Terrall.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Alemany  Fitosanitaris, 
SLU, per import de 1.620,00 euros (IVA no inclòs).
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 
Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de serveis atesa la seva durada i el seu pressupost que no 
excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que en l’aplicació de despeses 
número 164 21000 del Pressupost municipal per a l’exercici 2018 s’ha previst 
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 

 



 

no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Alemany  Fitosanitaris,  SLU,  amb  CIF  núm. 
B60143187, el contracte menor de serveis per a la realització del tractament 
fitosanitari als xiprers del cementiri municipal i al cedre de la plaça del Terrall, 
per un import de 1.960,20 euros, amb el següent detall: 1.620,00 euros de 
principal i 340,20 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per import de 
1960,20 euros amb càrrec a l’aplicació de despeses número 164 21000 del 
pressupost de l’exercici 2018.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 

 

13.-  Expedient  812/2018.  Adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació de llums a la biblioteca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLUMS PER A LA BIBLIOTECA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament i la instal·lació de llums 
downlight a la biblioteca municipal.
 

 



 

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Amadeu Gras i Cunillera i 
Josep Gras i Cunillera, SCP, per import de 1.514,80 euros (IVA no inclòs).
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 
Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de subministrament atesa la seva durada i el seu pressupost 
que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a l’aplicació 3321 21300 del 
Pressupost  municipal  de despeses per  a  l’exercici  2018 hi  ha  consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 
Per  tot  l’exposat,  la Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar  a  l’empresa  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera,  SCP,  amb  CIF  núm.  J25229659,  el  contracte  menor  de 
subministrament i instal·lació de 30 llums downlight a la biblioteca municipal, 
per un import de 1.832,91 euros, amb el següent detall: 1.514,80 euros de 
principal i 318,11 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.832,91  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  3321  21300  del 
pressupost municipal vigent.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  

 



 

per a la signatura dels documents corresponents.

 

14.-  Expedient  778/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de material electrònic per a Les BorgesTv

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  DE  MATERIAL  ELECTRÒNIC  VARI  PER  A  LES 
BORGESTV
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de material electrònic 
vari per a les instal·lacions de les BorgesTV.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  MAS  QUE  VIDEO 
PROFESIONAL, SA, per import de 3.751,08 euros (IVA no inclòs).
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 
Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de subministrament atesa la seva durada i el seu pressupost 
que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que en la bossa de vinculació “C. 
per programes: 4 C. econòmica: 2” del Pressupost municipal de despeses per 
a l’exercici 2018 hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a la 
despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 

 



 

Per  tot  l’exposat,  la Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, SA, amb 
CIF A60573276, el contracte menor de subministrament de material electrònic 
vari per a les instal·lacions de Les BorgesTv, per un import de 4.538,81 euros, 
amb el següent detall: 3.751,08 euros de principal i 787,73 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.538,81  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  4911  22112  del 
pressupost municipal vigent.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

 

15.-  Expedient  771/2018.  Aprovar l'adjudicació del  contracte menor de 
serveis  d'assegurances  de  Responsabilitat  professional  d'autoritats  i 
personal de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS 
D’ASSEGURANCES,  PER  L’ASSEGURANÇA  DE  RESPONSABILITAT 
PROFESSIONAL D’AUTORITATS I PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES
 
Vist que, mitjançant provisió de data 5 de març de 2018, es va acreditar la 
necessitat d'aquest Ajuntament de contractar Serveis de Contracte de serveis 
d'assegurances  per  cobrir  la  Responsabilitat  Professional  d'autoritats  i 
personal amb la companyia d’assegurances Chubb European Group Limited, 
la prima  del  qual  ascendeix  a  la  quantitat  de 1.592,25  €  (mil  cinc-cents 
noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims) pel període comprès entre el 26 de 
març de 2018 al 25 de març de 2019.
 
Vist que es va emetre informe d'Intervenció, en el qual s'acreditava l'existència 
de  crèdit  suficient  i  adequat  per  finançar  la  despesa  que  comporta  la 
celebració  del  contracte;  i  es va  emetre  informe sobre  el  percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.
 

 



 

Vist  que  es  va  emetre  Informe-proposta  de  Secretaria  sobre  la  legislació 
aplicable i el procediment a seguir.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.

 
RESOLC 

 
PRIMER. Dur a terme el Contractacions d'assegurances de Responsabilitat 
professional d’autoritats i personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
amb  el  contractista  CHUBB  EUROPEAN  GROUP  LIMITED  pel  següent 
import: 
Import de la prima: 1.592,25 € 
 
SEGON.  L'objecte  del  present  contracte  és:  Contracte  de  serveis 
d'assegurances  per  cobrir  la  Responsabilitat  Professional  d'autoritats  i 
personal pel període comprès entre el 26 de març de 2018 al 25 de març de 
2019.
  
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei Contracte 
de  serveis  d'assegurances  per  cobrir  la  Responsabilitat  Professional 
d'autoritats  i  personal  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  912  22400 
“Assegurances òrgans de govern” del vigent Pressupost.
 
QUART. En tot cas, la factura haurà de contenir els següents esments:
 
DIR3 Codi d'entitat L01250582 
DIR3 Òrgan de tramitació L01250582 
DIR3 Oficina comptable L01250582 
DIR3 Òrgan proponent L01250582 
 
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el 
pagament si escau.
 
SISÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de 
la data de la signatura de la Resolució. 

 

16.- Expedient 1375/2017. Procediment de Contractació. Aprovació de la 
suspensió del termini d'inici de les obres de millora de la seguretat al 
camí del Cementiri vell de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  LA SUSPENSIÓ  DEL  TERMINI  D’INICI  DE  LES  OBRES  DE 
MILLORA DE LA SEGURETAT AL CAMÍ  DEL CEMENTIRI  VELL DE LES 
BORGES BLANQUES
 
Fets:
El dia 13 de desembre de 2017 es va signar el  contracte administratiu de 
l’obra  Millora  de  la  seguretat  al  camí  del  cementiri  vell  de  les  Borges 
Blanques,  adjudicat  a  l’empresa  JOSE ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. 
amb  NIF:  A-25036880,  pel  preu  de  100.263,94  €,  amb  el  següent  detall: 
82.862,76 € de principal més 17.401,18 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats.
 
La clàusula tercera del contracte estableix que el termini d’execució de l’obra 
és de 5 mesos.
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig 
que  es  realitzarà  en  el  termini  màxim  de  15  dies  a  la  formalització  del 
contracte,  i  un  cop  aprovat  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  presentat  per 
l’empresa adjudicatària.  
 
S’ha  posat  de  manifest  que,  abans  d’iniciar  les  obres,  cal  procedir  al 
soterrament  de  les  línies  de  subministrament  elèctric  en  mitja  tensió  que 
transcorren  pel  camí  del  cementiri  vell,  per  tal  d’evitar  riscos  laborals  en 
l’execució de l’obra de Millora de la seguretat al camí del Cementiri Vell.
Aquesta actuació de soterrament de les línies de subministrament elèctric, ja 
es troba en fase d’execució, preveient que la seva finalització es produeixi 
durant el mes d’abril de 2018.
 
A  data  d’avui  no  consta  que  s’hagi  signat  l’acta  de  comprovació  del 
replantejament i d’inici de l’obra “Millora de la seguretat al camí del Cementiri 
Vell”.
 
El director de l’obra,   Sr. Lluis Guasch Fort, ha emès informe en data 2 de 
març de 2018, pel qual avala la suspensió de l’inici de l’obra. 
 
Fonaments de dret:
 
L’Article 229  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 relatiu a la 
Comprovació del replantejament.
 
L’article 237 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, relatiu a les 
causes de resolució del contracte d’obres.
 
L’article 238 fa relatiu a la suspensió de la iniciació de l’obra
L’Article 239 es relatiu als efectes de la resolució del contracte
 

 



 

Vist l’informe de secretaria de 8 de març de 2018, que consta a l’expedient, 
aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions atribuïdes per 
Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar  la  demora  en  la  signatura  de  l’acta  de  comprovació  del 
replantejament de l’obra “Millora de la seguretat al camí del Cementiri Vell de 
les Borges Blanques”, prèvia conformitat de l’empresa adjudicatària de l’obra 
JOSE ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. amb NIF: A-25036880.
 
Segon.-   Aprovar  la suspensió de l’inici de l’obra “Millora de la seguretat al 
camí  del  Cementiri  Vell  de  les  Borges  Blanques”  fins  a  la  finalització  de 
l’actuació de soterrament  de les línies de subministrament elèctric en mitja 
tensió que transcorren pel camí del cementiri vell, prevista pel mes d’abril de 
2018.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  al  contractista  adjudicatari  Jose  Antonio 
Romero Polo  i  citar-lo  per  a  la  signatura  del  document  d'acceptació  de  la 
suspensió temporal de l'inici d'execució de l'obra.
 
Quart.-  Notificar  aquest  acord  al  director  de  l’execució  de  l’obra  Sr.  Lluis 
Guasch Fort. 
 

 

17.- Expedient 814/2018. Aprovació de tres convenis de col.laboració per 
l'acollida d'animals domèstics abandonats

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  SIGNATURA  CONVENIS  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
BORGES BLANQUES I DIVERSES ENTITATS PROTECTORES D’ANIMALS, 
PER  LA  GESTIÓ  DE  LA  RECOLLIDA  I  L’ACOLLIMENT  DE  GOSSOS 
ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS EN EL TERME MUNICIPAL 
DE LES BORGES BLANQUES 
 
D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de protecció dels  animals,  correspon als 
ajuntaments  de  recollir  i  controlar  els  animals  abandonats,  perduts  o 
ensalvatgits en el seu terme municipal. 
 
La mateixa Llei disposa que els Ajuntaments, han de disposar de centres de 
recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per 
al  municipi,  o  convenir  la  realització  d'aquest  servei  amb  ens  locals 
supramunicipals o amb altres municipis.
 

 



 

Afegeix que, en la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o 
perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la 
seva  responsabilitat  en  el  compliment  de  la  normativa  aplicable,  poden 
concertar-ne  l'execució  amb  entitats  externes,  preferentment  amb 
associacions  de protecció  i  defensa  dels  animals  legalment  constituïdes o 
amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.
 
Atès que l’Ajuntament de les Borges Blanques no disposa de cap centre de 
recollida  d’animals,  s’ha  previst  realitzar  l’acollida  d’animals  de  companyia 
abandonats  a  través  conveni  amb  diverses  associacions  de  protecció  i 
defensa dels animals, legalment constituïdes, com són:
 

Entitat CIF Nom persona responsable CP i ciutat

LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ G25477191 Lídia Argilés Escalé 25192 LLEIDA

AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA G22399570 Sandra Oró Badia 25183 SERÓS

AMICS DELS ANIMALS DEL 
SEGRIÀ

G25378761 Jordi Domènech Arnaiz 25002 LLEIDA

 
S’ha emès informe jurídic  i  s’ha  certificat  per  la  intervenció  l’existència de 
crèdit adequat per formalitzar els corresponents convenis
 
Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i les 
següents entitats:
 

Entitat CIF Nom persona responsable CP i ciutat

LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ G25477191 Lídia Argilés Escalé 25192 LLEIDA

AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA G22399570 Sandra Oró Badia 25183 SERÓS

AMICS DELS ANIMALS DEL 
SEGRIÀ

G25378761 Jordi Domènech Arnaiz 25002 LLEIDA

  
amb l’objectiu de dur a terme la gestió de la recollida i l’acolliment d’animals 
de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits en el terme municipal de les 
Borges Blanques
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord.
 
El model dels convenis aprovats tenen el següent contingut:
 
“CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L’ENTITAT  «Entitat» I  
L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES,  PER  A LA RECOLLIDA  

 



 

D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS  
EN EL TERME MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES 
   
REUNITS 
D’una part el senyor/a «Nom_persona_responsable», en nom i representació  
de l’entitat «Entitat», com a responsable, amb CIF «CIF» i domicili a «Adreça» 
«CP_i_ciutat», correu electrònic: «correu_electrònic» i telèfon 
 
D’altra part, el senyor Enric Mir Pifarré, amb DNI 40885116V que intervé en  
aquest  acte en qualitat  d’alcalde de l’Ajuntament  de les Borges Blanques,  
amb domicili al c. Carme, 21  amb NIF P2507000D
 
Assisteix a l’acte, la senyora Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de  
les Borges Blanques, com a fedatària, fent ús de les facultats conferides per  
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim  
local. 
 
EXPOSEN 
Primer.-  Que  correspon  a  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  recollir  i  
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits en el terme municipal  
de les Borges Blanques.
 
Segon.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques no disposa de cap centre  
de recollida d’animals abandonats o perduts al municipi.
 
Tercer.-  Que d’acord amb el que disposa l’article 16.4 del  Decret Legislatiu  
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció  
dels animals, en la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o  
perduts, els ajuntaments poden concertar-ne l'execució amb entitats externes,  
preferentment  amb  associacions  de  protecció  i  defensa  dels  animals  
legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida  
d'animals de companyia.

 
Quart.- Que l’entitat «Entitat» és una associació de protecció i defensa dels  
animals, legalment constituïda, amb capacitat per a recollir i acollir els animals  
domèstics abandonats al terme municipal de les Borges Blanques.
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament de les Borges Blanques coneix les instal.lacions,  
l’efectivitat i el bon funcionament de l’entitat «Entitat»
 
Sisè.- Per aquestes raons, i a l’empara del que disposa l’article 86 de la Llei  
39/2015  d’1  d’octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  
administracions  públiques,  les  parts  acorden  formalitzar aquest  conveni  
d’acord amb els següents 

 
PACTES 

 



 

1.- Objecte
 L’objecte d’aquest  conveni  és establir  els  termes de la col.laboració entre  
l’entitat  «Entitat» i  l’Ajuntament,  per  dur  a  terme la  recollida  d’animals  de  
companyia  abandonats  o  perduts  en  el  terme  municipal  de  les  Borges  
Blanques i la seva posterior acollida en el centre «Entitat»
 
 
2.- Prestació del servei de recollida i  acollida en el  terme municipal de les  
Borges Blanques 
L'exercici  de  les  facultats  necessàries  per  a  prestar  el  servei  d’atenció  i  
acollida d’animals domèstics abandonats es farà d'acord amb el que estableix  
el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril que aprova el text refós de la Llei de  
protecció dels animals de companyia i qualsevol norma legal o reglamentària  
aplicable a aquest servei.
 
La prestació del servei de recollida i acollida d’animals domèstics del terme  
municipal de les Borges Blanques es prestarà d’acord als següents termes:
 

-        El servei  de recollida i  acollida s’entén exclusivament als animals  
domèstics abandonats al Terme Municipal de les Borges Blanques.

-        A requeriment  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  l’entitat  
«Entitat» prestarà  el  servei  de  recollida  i  acollida  dels  animals  
domèstics,  amb  els  mitjans  personals  i  materials  propis  que  es  
considerin necessaris.

-        El  servei  de recollida per part  de l’entitat  es prestarà de manera  
continuada durant tot l’any, previ  avís realitzat per part  de la Policia  
Local de les Borges Blanques.

-        Un  cop  l’entitat  «Entitat» reculli  l’animal  de  les  dependències  
municipals es procedirà a la seva acollida al Centre d’acollida d’animals  
de  l’entitat  «Entitat» i  rebrà  l’assistència  adequada  en  quant  a  
l’alimentació, i condicions higiènic-sanitàries per al seu benestar.

-        L’entitat  «Entitat» es  farà  càrrec  de la  manutenció  i  benestar  de  
l’animal  acollit  a  les  seves  instal.lacions,  durant  el  temps  que  duri  
l’acollida de l’animal.

-        L’entitat fomentarà l’adopció i l’acollida dels animals acollits, entre els  
particulars i les protectores.

-        L’entitat s’ha de responsabilitzar d’un servei veterinari que garanteixi  
les condicions de salut,  higiene i  benestar dels animals,  alhora que  
també de les  condicions higièniques i  sanitàries  del  centre i  de les  
seves instal.lacions 

 
3.- Compromisos econòmics 
L’Ajuntament, en virtut d’aquest conveni, assumeix els següents compromisos  
econòmics:
 

-        Pagament  en  favor  de  l’entitat  «Entitat» i  per  un  sol  cop,  de  la  
quantitat  de  300  €  (IVA  inclòs)  per  cada  gos,  adult  o  cadell  

 



 

(indistintament) que reculli al Terme municipal de les Borges Blanques,  
previ avís de la Policia Local.

 
Forma de pagament
 
L’entitat «Entitat» entregarà a l’Ajuntament un albarà en el moment de la  
recollida  de  l’animal,  fent  constar  la  data,  la  quantitat  d’animals,  
característiques i si son adults o cadells.
 
L’entitat «Entitat» emetrà una factura a nom de l’Ajuntament de les Borges  
Blanques. El pagament de les factures serà de màxim 60 dies des de la  
seva presentació al registre, mitjançant transferència bancària al compte:  
«Compte_bancari» 

 
4.- Incompliment del conveni 
L’incompliment  d’aquest  conveni  per qualsevol  de les parts  signatàries pot  
donar lloc a la seva resolució.
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,  
requereix que la part interessada o que es consideri  lesionada formuli  una  
sol.licitud  en aquest  sentit  davant  l’altra  part.  La  desestimació  expressa o  
presumpta  de  dita  sol.licitud  serà  susceptible  de  recurs  contenciós  
administratiu. 
 
5.- Modificacions del conveni 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per part de  
les dues parts signants
 
6.- Vigència del conveni 
Aquest conveni entrarà en vigor amb efectes 5 de març de 2018 i tindrà una  
durada de 2 anys amb la possibilitat  de prorrogar-se anualment,  per mutu  
acord de les parts manifestat expressament, sense que la durada de la seva  
vigència incloses les pròrrogues pugui excedir de 4 anys.
 
 
7.- Causes d’extinció 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents 

-        Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
-        Per resolució, d’acord amb la clàusula 4ª.
-        Per mutu acord de les parts signatàries.
-        Per  demores  en  el  pagament  del  servei  sense  causa  objectiva  

justificada.
-        Per la no pròrroga d’acord amb allò previst en el pacte sisè.
-        Per incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules  

pactades. 
 
8.- Jurisdicció competent 

 



 

Atesa  la  naturalesa  jurídico-administrativa,  les  qüestions  litigioses  que  
puguin  derivar-se  d’aquest  conveni  seran  sotmeses  a  la  jurisdicció  
contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.
 
I,  en  prova  de  conformitat,  ambdues  parts  signen  aquest  conveni  per  
duplicat  exemplar  i  a  un  sol  efecte,  en  el  lloc  i  la  data  assenyalats  a  
l’encapçalament.”

 

 

18.- Expedient 807/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Bar Mònico

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
Per  tot  l'exposat,  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar  la  següent  autoliquidació  de  la  taxa  d’ocupació  de  la  via 
pública amb taules i  les corresponents cadires durant  el  període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
 
NOM : BAR MÒNICO 
LOCALITZACIÓ : Prat de la Riba, 12
TAULES : 3 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 144,00 €
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment  que  segons  l’informe  de  la  Policia  Local,  correspon  al 
responsable de l’establiment el següent: 
 

Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari  
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat

 



 

Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat

 
L’Ajuntament  podrà  revocar  per  motius  d’interès  públic  aquesta 
autorització 

 

19.- Expedient 737/2018. Exp. 029/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Xavier 
Moragues Mandaña juntament amb els corresponents informes dels serveis 
tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu 
l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 029/18 737/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF
Domicili: Pl. Constitució, 17, 4-1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Via Aurèlia, 29, baixos
Referència cadastral: 2485801CF2928N0008EH
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 800,00€

 



 

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 27,76€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 50,76€
Fiança de residus a dipositar =00,00 € 

 
ACTUACIÓ: Canviar porta d'accés a l'immoble (sense alteracions estructurals 
ni  modificació  de  l'obertura  existent).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes 
obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no implicarà 
cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. Qualsevol obra 
o instal·lació que alteri  l’ús o l’estructura del  local  restarà subjecta a nova 
llicència i/o autorització.
 
Al  tractar-se  d’un  local  comercial  caldrà  que  l’interessat  formalitzi,  abans 
d’iniciar  qualsevol  activitat,  la  comunicació  prèvia  a  l’Ajuntament  o  sol·liciti 
l’autorització corresponent, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

20.- Expedient 237/2018. Exp. 005/18 Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada per  la  senyora  Sara 
Atencia Ubeda juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la  peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 005/18 237/2018 Gestiona
 

 



 

Sol·licitant: 
Domicili: Ensenyança, 24, A, 3-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Dr. Segarra, 7
Referència cadastral: 1993816CF2919S0001UU         
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.750,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 95,43€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 118,43€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Reformar cuina i bany. S’autoritza la realització d’aquestes obres 
comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

21.- Expedient 765/2018. Exp. 035/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Albert Valero 
Folch  juntament  amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 



 

Exp. 035/18 765/2018 Gestiona
 
Sol·licitant
Domicili: Travessera Mossèn Cinto Verdaguer, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Travessera Mossèn Cinto Verdaguer, 6
Referència cadastral: 2781440CF2928S0001KJ
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 69,40€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 92,40€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Enrajolat  de  7  m²  i  arrebossat  de  6,8  m²  de  paret  del  jardí 
posterior  de  l'habitatge.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implicarà  cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

22.-  Expedient  746/2018.  Exp.  034/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Cornudella Polo, SCP

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora Teresa 
Cornudella  Besora  en  representació  de  la  societat  Cornudella  Polo,  SCP 
juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 

 



 

unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 034/18 746/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: CORNUDELLA POLO, SCP
NIF: J-25834300
Domicili: Raval del Carme, 35, planta baixa
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval del Carme, 35, planta baixa
Referència cadastral: 2489803CF2928N0001AO
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 510,45€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,71€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 40,71€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obres de millora i adequació de local destinat a botiga de roba i 
complements.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades, 
sempre que no es  produeixin  modificacions estructurals.  Qualsevol  obra  o 
instal·lació  que  l’estructura  del  local  restarà  subjecta  a  nova  llicència  i/o 
autorització.
 
Al tractar-se d’un local comercial caldrà que els interessats formalitzin, abans 
d’iniciar qualsevol activitat,  la comunicació prèvia a l’Ajuntament o sol·licitin 
l’autorització corresponent, d’acord amb la normativa vigent.ni  cap alteració 
del volum existent ni de l’ús de la indústria. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

23.- Expedient 197/2018. Exp. 211/17. Comunicació prèvia d'obres. 
Textrón Tecnica, SL

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBRES A TEXTRON TÉCNICA 
S.L.  PER  LA  CONSTRUCCIÓ  I  INSTAL.LACIÓ  D'UNA  BÀSCULA  A  LA 
PARCEL.LA NÚM. 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL LES VERDUNES

Fets:
Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  248/2018 de 12 de desembre de 2017,  es  va 
ratificar  l’ordre  de  suspensió  de  les  obres  que  s’estaven  executant  sense 
llicència al  polígon industrial  les Verdunes,  parcel.la núm. 7 de les Borges 
Blanques, consistents en la instal·lació d’una bàscula d’uns 20 m de llarg per 
uns 3m d’ample i es va requerir el promotor de les obres i titular de la finca, 
l’entitat Textron Técnica S.L. amb NIF B59932624 perquè en el termini de dos 
mesos comptats des de la notificació de la resolució, sol.licités la corresponent 
llicència d’obres.
 
Amb data 13 de desembre de 2017, l’entitat Textron Técnica S.L. va sol.licitar 
llicència  municipal  d’obres  per  la  construcció  i  instal.laci´d’una  bàscula 
soterrada a la parcel.la núm. 7 del polígon industrial les Verdunes
 
La sol.licitud s’acompanyava del projecte executiu    de    Construcció    de    
bàscula    soterrada vinculada a indústria  de fabricació,  emmagatzematge i 
envasat  d’olis,  al  polígon  industrial  “Les  Verdunes”,  T.M.  de  les  Borges 
Blanques  (Lleida),  redactat  per  l’enginyer  industrial  Sr.  Albert  Màsich 
Sanagustín, i del full d’assumeix de direcció d’obra signat pel mateix tècnic i 
visat  per  la  demarcació  de  Lleida  del  Col.legi  d’Enginyers  Industrials  de 
Catalunya, amb Núm. 050655 de 4 de desembre de 2017.
 
Amb data 29 de gener de 2018, l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera 
ha emès el següent informe tècnic:
 
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 197/2018
Procediment: Comunicació prèvia
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de TEXTRON TÈCNICA, S.L.,  
núm.  de  registre  d'entrada  2017-E-RC-3282,  núm.  d'expedient  197/2018,  
referent  a  la  concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la  Construcció  de 
bàscula  soterrada  vinculada  a  indústria  de  fabricació,  emmagatzematge  i  
envasat  d'olis,  en la parcel·la 7 del  polígon Industrial  Les Verdunes i  amb  
referència  cadastral  0578901CF2707N0001GB,  el  Tècnic  Municipal  que  
subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent
 
INFORME
 
PRIMER. L’edifici s’emplaça en sòl amb classificació jurídica de sòl urbà dins  

 



 

de  l’àmbit  del  pla  parcial   del   Polígon   Les   Verdunes   aprovat   
definitivament   el   23.10.1989,   amb   qualificació  urbanística  d’indústria  
aïllada II.
 
SEGON.   Que   el   projecte   tècnic   presentat   juntament   amb   la   
sol·licitud   compleix   les prescripcions previstes en les   Normes Subsidiàries 
de Planejament Municipal   i la resta de Normativa urbanística aplicable.
 
TERCER. El pressupost total al que ascendeix el cost del projecte presentat  
és de  21.536,91 €.
 
QUART. 
El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import a fiançar de  
2.057,55 € (187,05 tones), l'objecte de la qual és assegurar que els residus  
seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.
 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti  
el certificat
acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha lliurat , i on  
ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de  
la Llicència
urbanística, un cop dipositada la fiança de gestió de residus.
 
El promotor ha liquidat provisonalment, en règim d’autoliquidació l’I.C.I.O. 
segons dades que consten en l’expedient.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
 
Primer.- Atorgar llicència municipal d’obres a Textron Técnica S.L. per la 
construcció i instal.lació d’una bàscula soterrada vinculada a indústria de 
fabricació, emmagatzematge i envasat d'olis a la parcel.la núm. 7 del Polígon 
Industrial les Verdunes de les Borges Blanques.
 
Exp. 211/17 197/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: TEXTRÓN TÉCNICA, SL
NIF: B-59932624
Domicili: Polígon les Verdunes, parcel·la 7
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Polígon les Verdunes, parcel·la 7
Referència cadastral: 0578901CF2707N0001GB

 



 

Enginyer industrial: Albert Màsich Sanagustín
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte:
Pressupost: 21.536,91€
ICIO: 3,47% s/ pressupost = 747,33€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 53,84 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 804,17€
Fiança de residus a dipositar = 2.057,55€
 
ACTUACIÓ: Construcció  de  bàscula  soterrada  vinculada  a  indústria  de 
fabricació,  emmagatzematge  i  envasat  d'olis.  S’autoritza  la realització 
d’aquestes obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent ni de 
l’ús de la indústria. Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura del 
local restarà subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Igualment  s’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  amb  la  condició  que 
abans  de  ser  utilitzada  la  bàscula  objecte  d’aquesta  autorització,  caldrà 
aportar el certificat del tècnic competent certificant que l’actuació s’ajusta a la 
normativa que li és d’aplicació.
 
Per a la devolució de la fiança de 2.057,55€ dipositada per garantir la correcta 
gestió  del  residus  caldrà  que  el  sol·licitant  de  l’autorització  de  les  obres 
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li haurà de lliurar 
l’entitat gestora  dels mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació 
de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

24.- Expedient 738/2018. Exp. 030/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Atès que el Sr. Alcalde presenta un interès personal en l’assumpte a tractar, 
resulten d’aplicació els articles 167 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i l’article 76 de la LBRL i 21 i 96 del ROF, que 
disposen que els membres de les corporacions locals han d’abstenir-se de 
participar en la deliberació i votació, decisió i execució d’aquells assumptes, 
quan  concorri  alguna  de  les  causes  a  que  es  refereix  la  legislació  de 
procediment  administratiu i  de contractes de les administracions públiques. 

 



 

L’actuació  dels  membres  en  que  concorrin  aquests  motius,  implicarà  la 
invalidesa dels actes en que hagin intervingut

Per aquest motiu, una vegada efectuada lectura dels articles esmentats per la 
secretària, el Sr. Alcalde abandona la Sala de Juntes i es procedeix a exposar 
la proposta d’acord:

Examinada la  comunicació prèvia  d’obres presentada pel  senyor  Enric  Mir 
Pifarré  juntament  amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, que són quatre, ACORDA:

  

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el 
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 030/18 738/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Av. Jaume I, 4A
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ramon Llull, 30
Referència cadastral: 1686304CF2918N0001WT
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.100,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 38,17€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 61,17€
Fiança de residus a dipositar = 00,00 € 

 
ACTUACIÓ: Repassar la teulada per evitar goteres. S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades, entenent que es tracta d’una actuació que no 
implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del  volum  existent. 
Qualsevol  obra  o  instal·lació  que  alteri  l’ús  o  l’estructura  del  local  restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització. 
 

 



 

Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.
El Sr. Alcalde s'incorpora novament a la sessió de la Junta de Govern.

 

25.- Expedient 745/2018. Exp. 033/18. Comunicació prèvia d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  M. 
Àngels Fusté Gorgues juntament amb els corresponents informes dels serveis 
tècnics municipals de l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu 
l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 033/18 745/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: la Fita, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Sebastià, 32
Referència cadastral: 1993403CF2919S0001HU
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.975,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 103,23€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 00,00€
Fiança de residus a dipositar = 126,23 €

 

 



 

ACTUACIÓ: Fer  regates  i  instal·lació  d'aigua  i  llum  a  l'habitatge  (sense 
col·locació de sanitaris ni  cuina).  S’autoritza la realització d’aquestes obres 
comunicades,  entenent  que es  tracta d’una actuació  que no implicarà cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. Qualsevol obra o 
instal·lació  que  alteri  l’ús  o  l’estructura  del  local  restarà  subjecta  a  nova 
llicència i/o autorització.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

26.- Expedient 1282/2017. Exp. 156/17 Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Jaume 
Ramon Olivart Vilapiñó en representació de la senyora M. Teresa Farrerons 
Boladeres  juntament  amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics 
municipals de l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 
del Decret 64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 156/17 1282/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Prat de la Riba, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Prat de la Riba, 3
Referència cadastral:          
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 

 



 

Pressupost: 150,00 €
ICIO: 3,47% s/ pressupost = 5,21 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 28,21€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Rehabilitació de la balconada.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

27.- Expedient 742/2018. Exp. 031/18 Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística RAMON MAS CLIMENT
 
El senyor Ramon Mas Climent en data 26 de febrer de 2018 sol·licità llicència 
d’obres per la construcció de cobert agrícola  a la finca situada  al polígon 4, 
parcel·la  113  (partida  Salat)  del  terme municipal  de  les  Borges  Blanques. 
(Exp. 031/18, Gestiona 742/2018).

L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera,  en data 6 de març de 
2018 emet el següent informe:

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D'OBRES

Expedient: 032/18

Gestiona: 742/2018

Sol·licitant: 

Objecte:  Construcció  de  cobert  agrícola  (segons  croquis  d’emplaçament 
aportat), a la finca situada al polígon 4, parcel·la 113 (partida Salat) del terme 
municipal de les Borges Blanques.

Referència cadastral: 25070A004001130000GH

Documentació aportada: Instància, declaració responsable, DNI i croquis de 
l’emplaçament  de  cobert;  aquesta  documentació  SÍ  és  suficient  per  a  un 

 



 

correcte coneixement dels treballs a realitzar. 

Essent  la  classificació  jurídica  del  sòl  sòl  no  urbanitzable,  i  la  qualificació 
urbanística  zona  14  de  rec,  segons  la  normativa  urbanística  i  donada  la 
finalitat  de  les  obres  a  fer,  es  proposa  informar  favorablement  la  seva 
realització per tractar-se d’una finca rústica amb les següents condicions:

La superfície del cobert no excedirà els 15 m².

El cobert mantindrà una distància mínima als camins de 9 metres i la seva 
separació mínima respecte la resta de llindars serà de 20 metres. 

Per aplicació de l’article 28 del  Pla Especial  de Millora del  Medi  Rural  els 
acabats  del  cobert  seran:  coberta  de  teula  àrab color  vermellós  i  façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos.

EL TERRENY NO REUNEIX LES CONDICIONS DE SOLAR

Aquest  informe  SÍ  exhaureix,  en  l'aspecte  tècnic,  el  procés  obert  en 
l'expedient referit.”

 
D’acord amb l’informe de secretaria de data 7 de març de 2018, la legislació 
aplicable ve determinada essencialment  en  l’article  187 del  Decret  legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei  d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  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), i articles 71 i següents del Decret 
179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, així com en l’article 9 del Decret legislatiu 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
 
Per tot el que s’ha exposat
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia núm. 84/2015, de 
data 15 de juny, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal 
de data 6 de març de 2018 i en l’informe de secretaria de data 7 de març de 
2018  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte  s’aproven.  Així 
mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per 
part  de  l’interessat,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 

 



 

corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 032/18 (742/2018 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
 
Localització: polígon 4, parcel·la 113 (partida Salat) 

referència cadastral 25070A004001130000GH

  
Obra a realitzar: construcció d’un cobert agrícola
 
Pressupost: 3.000,00 €
ICIO 3,47%:  104,10 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 127,10 €
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
 

La superfície del cobert no excedirà els 15 m².

El cobert mantindrà una distància mínima als camins de 9 metres i la seva 
separació mínima respecte la resta de llindars serà de 20 metres. 

Per aplicació de l’article 28 del  Pla Especial  de Millora del  Medi  Rural  els 
acabats  del  cobert  seran:  coberta  de  teula  àrab color  vermellós  i  façanes 
arrebossades i pintades de colors terrosos.

 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

28.- Expedient 743/2018. Exp. 032/18. Denegació de llicència d'obres. 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REDISTRIBUCIÓ INTERIOR I 
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE L’HABITATGE SITUAT AL C/ AVEMARIA, 8 
DE LES BORGES BLANQUES,
 
ANTECEDENTS
 
I.  En  data  27  de  febrer  de  2018  el  senyor  Jordi  Cambrodí  Viles  en 
representació  del  senyor  Gonzalo  Martínez Claverias  va  sol•licitar  llicència 
d’obres per a la redistribució interior d'habitatge i substitució de coberta de 
l’habitatge situat al c/ Avemaria, 8 de les Borges Blanques, d’acord amb el  
projecte de redistribució interior d’habitatge situat en planta primera i segona, i 
substitució  de  coberta  en  edifici  unifamiliar  entre  mitgeres,  redactat  per 
l’arquitecte  tècnic  Jordi  Cambrodi  Viles.  (Exp.  núm.  032/18,  Gestiona 
743/2018).
 
II. L’arquitecte tècnic municipal en data 6 de març de 2018 emet el següent 
informe:
 

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: 
Situació : c/ Avemaria, 8
Ref. cadastral: 2092031CF2929S0001ZA
Expedient gestiona: 743/2018
Nº exp. d’obra: 32/18
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
Document amb títol 'Projecte de redistribució interior d’habitatge situat 
en planta primera i segona, i substitució de coberta en edifici unifamiliar 
entre mitgeres', redactat per Jordi Cambrodi Viles.
Full d’assumeix de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut 
per part del mateix projectista.
 
Informo
Del  que  se’n  desprèn  del  plànol  número  2  del  projecte,  l’actuació 
comporta una variació essencial de la composició general exterior i de 
la seva volumetria, en conseqüència i d’acord amb l’article 10 de la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació, el projectista ha de ser arquitecte.
 
Per tot l’exposat s’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència 
d’obres.”

 
III.  Segons  informe  de  secretaria,  emès  en  data  8  de  març  de  2018,  la 
legislació aplicable a aquesta sol·licitud ve determinada en els articles 187.1.c) 

 



 

i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i en els articles 2.2 i 10.2 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'ordenació de l'edificació
 
Per tot l’exposat, la Junta de govern Local d’acord amb l’article 88.6 de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques  i  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat, adopta 
el següent ACORD:
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada pel senyor Jordi 
Cambrodí Viles en representació del senyor Gonzalo Martínez Claverias per a 
la redistribució interior d'habitatge i substitució de coberta de l’habitatge situat 
al  c/  Avemaria,  8  de  les  Borges  Blanques,  (Exp.  núm.  032/18,  Gestiona 
743/2018) ja que l’actuació proposada comporta una variació essencial de la 
composició general exterior i de la seva volumetria, i d’acord amb l’article 10 
de la  Llei  d’Ordenació  de l’Edificació,  el  projectista  ha  de tenir  la  titulació 
acadèmica i professional habilitant d'arquitecte.
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor …. fent constar que contra aquesta 
resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar:
 
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació,  tal  com estableix  l’article  124 de la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.
-  Alternativament,  poden  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

29.- Expedient 793/2018. Procediment Genèric. Devolució fiança

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD  DE  DEVOLUCIÓ  A L’EMPRESA BOVÉ  I  GILI  (BIG  GRUP)  DE 
FIANÇA CONSTITUÏDA EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN 
RÈGIM DE LLOGUER, DELS ELEMENTS QUE HAN DE CONFORMAR ELS 
ESTANDS I ALTRE MATERIAL DE LES EDICIONS «FIRA DE L'OLI» ANYS 
2016 I 2017

 
Antecedents:

 



 

Per Decret  d'Alcaldia  núm. 155/2015  de  19  d'octubre es  va  adjudicar el 
contracte de subministrament en règim de lloguer, dels elements que han de 
conformar  els  estands  i  altres  materials  de  la  Fira  de  l’Oli  de  les  Borges 
Blanques, edicions 2016-2017, a l’empresa BOVÉ I GILI  EXHIBITIONS SL 
(BIG GRUP) de Lleida, amb  CIF B25532532.

El  dia  13  d'octubre  de  2015,  l'empresa  va  prestar  la  fiança  definitiva  del 
contracte, mitjançant transferència al compte de l'Ajuntament, per import de 
1.250,00 €.

Una vegada finalitzat el contracte i havent transcorregut el termini d'un any de 
garantia definitiva, des de la seva finalització, amb data 19/04/2017 l’empresa 
Bové i Gili ha sol·licitar devolució de fiança corresponent al contracte que ens 
ocupa.
 
En data 1 de març de 2018 el senyor Albert  Quintillà Benet,  com a tècnic 
coordinador  del seguiment i control del muntatge  dels estands de la Fira de 
l'Oli  Qualitat  Verge  Extra  i  les  Garrigues,  i  en  referència  a  la  instància 
presentada per l'empresa BOVÉ I GILI EXHIBITIONS, SL (BIG GRUP), per la 
qual sol·licita la devolució de fiança dipositada per respondre del compliment 
del  «CONTRACTE  DE  SUBMNISTRAMENT,  EN  RÈGIM  DE  LLOGUER, 
DELS ELEMENTS QUE HAN DE CONFORMAR ELS ESTANDS I  ALTRE 
MATERIAL DE  LES  EDICIONS  «FIRA DE  L'OLI»  ,  ANYS  2016  i  2017», 
contracte que va ser signat el 26 d'octubre de 2015, va emetre el  següent 
informe, que es transcriu literalment:
 
“Ateses les obligacions específiques del contractista indicades a la clàusula  
catorzena del Plec de clàusules administratives,  i atès que es varen realitzar  
les comprovacions i supervisions corresponents per part dels Serveis Tècnics  
de l'Ajuntament i havent-se acomplert els requisits del contracte i executades  
les  tasques  de  muntatge,  desmuntatge  i  manteniment  exigides  amb  la  
corresponent  diligència,  informo favorablement  la  devolució  de  la  garantia  
dipositada.”
  
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
atribuïdes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat 
dels seus membres, que són cinc, ACORDA:
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança definitiva prestada, per l’empresa 
BOVÉ I GILI EXHIBITIONS, SL (BIG GRUP) per import  de 1.250,50 € (mil 
dos-cents  cinquanta  euros  amb  cinquanta  cèntims)  per  respondre  del 
compliment  del  contracte de subministrament  en  règim  de  lloguer,  dels 
elements que han de conformar els estands i altres materials de la Fira de l’Oli  
de les Borges Blanques, edicions 2016-2017, i procedir a la seva devolució.

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 

 



 

Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

30.- Expedient 848/2018. Sol.licitud de subvenció a l'OSIC per finançar 
l'organització  de  festivals  i  trobades  nacionals  de  cultura  popular  i 
tradicional

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’OFICINA  DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL PER  FINANÇAR LES DESPESES 
DERIVADES  DE  L’ORGANITZACIÓ  DE  FESTIVALS  I  TROBADES 
NACIONALS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
 
En el DOGC núm. 7571 de data 5 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució 
CLT/333/2018,  de  26  de  febrer,  pel  qual  es  dóna  publicitat  a  l’Acord  del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’aprova la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim de 
concurrència  competitiva,  en  l’àmbit  de  la  cultura  popular  i  el  patrimoni 
etnològic per a l’any 2018.
 
L’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  vol  dur  a  terme  una  Trobada  de 
Gegants,  Grallers  i  Correfocs,  la  qual  s’encabeix  dins  de l’organització  de 
festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local, en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d'Alcaldia 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció per a la realització de la XXXVI Trobada de 
Gegants, Grallers i Correfocs de les Borges Blanques per import de 18.000,00 
euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord

 

31.- Expedient 850/2018. Aprovació assistència jornada formativa sense 
despeses Secretària i Interventor

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 

 



 

El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a la jornada formativa “Nou reglament europeu 
de protecció  de  dades personals  2016/679”  que organitza  la  Diputació  de 
Lleida.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: 
Dia: 16 de març de 2018
Horari: de 10:00h. a 14:00h.
 
Nom: 
Dia: 16 de març de 2018
Horari: de 10:00h. a 14:00h.
 
Nom: 
Dia: 16 de març de 2018
 Horari: de 10:00h. a 14:00h. (Al Consell Comarcal de les Garrigues)
 

 

32.- Expedient 804/2018.Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 

 



 

 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
26 de gener de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció  per  un  import  total de  67.763,30€  corresponent  a  l’exercici  de 
2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

33.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del 5 al 9 de març de 2018, per al seu coneixement

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

34.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:30 h del dia 12 de març de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

 



 

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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