
 

Anonimitzada JGVL 6febrer12 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/6 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 12 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

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:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5 de febrer de 2018 

2.-  Expedient  446/2018.  Cessió  d'espais  municipals  i  material.  Centre  de 

 



 

Recursos Pedagògics de les Garrigues. Llars d'infants 

3.-  Expedient  447/2018.  Cessió  d'espais  municipals  i  material.  Centre  de 
Recursos Pedagògics. Audicions 

4.-  Expedient  448/2018.  Cessió  d'espais  municipals  i  material.  Centre  de 
Recursos Pedagògics. Teatre 

5.- Expedient 451/2018. Cessió d'espais municipals i material. Club Patí Borges

6.- Expedient 485/2018. Cessió d'espais municipals i material. Mapfre SA

7.- Expedient 486/2018. Cessió d'espais municipals i material. UEC Les Borges

8.- Expedient 488/2018. Cessió d'espais municipals i material. Daniel Not

9.- Expedient 490/2018. Cessió d'espais municipals i  material.  Associació de 
Dones la Rosada

10.-  Expedient  497/2018.  Cessió  d'espais  municipals  i  material.  Consell 
Esportiu Garrigues 

11.-  Expedient  484/2018.  Concessió  de  subvencions  a  entitats  i  assoc. 
municipals pressupost 2018 

12.- Expedient 2403/2017. Club Patí Borges pendent subvenció 2017 

13.- Expedient 477/2018. Agrupació de Comerciants de Les Borges Blanques 
pendent subvenció 2017 

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

15.-  Expedient  453/2018.  Gas Natural  Catalunya SDG,  S.A.  aprovació  taxa 
1,5% 4T 2017 

16.- Expedient 456/2018. Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. aprovació taxa 1,5% 
4T 2017 

17.- Expedient 452/2018. Endesa Energia XXI aprovació taxa 1,5% 4T 2017

18.- Expedient 449/2018. Endesa distribución eléctrica aprovació taxa 1,5% 4T 
2017 

19.- Expedient 462/2018. Iberdrola comerc. de último recurso, S.A.U. aprovació 
taxa 1,5% 4T 2017 

20.-  Expedient 461/2018.  Iberdrola Clientes,  S.A.U.  aprovació taxa 1,5% 4T 
2017 

21.-  Expedient  457/2018.  Corporación  Alimentaria  Guissona,  S.A.  aprovació 
taxa 1,5% 4T 2017 

22.- Expedient 459/2018. Viesgo Energía, S.L. aprovació taxa 1,5% 4T 2017 

23.- Expedient 450/2018. Endesa Energia aprovació taxa 1,5% 4T 2017 

24.- Expedient 387/2018. Llicència de gual (ocupació de domini públic). Àngels 
Camats 

25.-  Expedient  473/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis. 
Subministrament sistema de seguretat Cal Gineret 

 



 

26.- Expedient 373/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de serveis 
de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra Urbanització del C/ 
Santa Vedruna 

27.- Expedient 482/2018. Adjudicació d'un contracte menor d'obres 

28.-  Expedient  427/2018.  Exp  019/18.  Comunicació  prèvia  d'obres.  Ainhoa 
Martínez Carnicero 

29.-  Expedient  310/2018.  Exp.  016/18.Llicència Urbanística.  Antonio Ricardo 
Pujol Ballesté 

30.-  Expedient  413/2018.  Exp.  018/18.  Comunicació  prèvia  d'obra.  Ester 
Panadés Pelegrí 

31.- Expedient 660/2017.Exp. 114/17 Llicència d'obres majors. Verlan, SA 

32.- Expedient 491/2018. Sol·licitud d'Anul·lació de Rebuts 

33.- Expedient 479/2018. Aprovació de factures 

34.- Expedient 478/2018. Aprovació de factures 

35.- Expedient 429/2018. Petició material pel Cross intercomarcal 

36.-  Expedient  496/2018.  Aprovar  les  bases  del  Concurs  de  disfresses  de 
Carnaval 2018 B) Activitat de control 

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

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5 de febrer de 2018

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

S’obre  la  sessió  i  havent-se  fet  entrega  als  regidors/es  amb anterioritat  a 
aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió celebrades el 
dia  5  de  febrer  de  20218,  es  dona  la  mateixa  per  llegida  i  s’aprova  per 
unanimitat del nombre legal de membres que són cinc.

 

2.- Expedient 446/2018. Cessió d'espais municipals i material. Centre de 
Recursos Pedagògics de les Garrigues. Llars d'infants

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.
  

SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA) 
 
ENTITAT  :                   CENTRE  DE  REURSOS  PEDAGÒGICS  DE  LES 
GARRIGUES         
 RESPONSABLE:          
 CORREU ELECT:         crp-garrigues@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      24/02/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 15 h.
 MOTIU :                       "JORNADA LLARS D'INFANTS” 
MATERIAL 

         120 cadires
         1 Micro inalàmbric 
         Megafonia +  projector + pantalla

 

3.- Expedient 447/2018. Cessió d'espais municipals i material. Centre de 
Recursos Pedagògics. Audicions

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: 
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- 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) 
 
ENTITAT  :                   CENTRE  DE  REURSOS  PEDAGÒGICS  DE  LES 
GARRIGUES         
 RESPONSABLE:          
 CORREU ELECT:         crp-garrigues@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      21/02/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 13 h.
 MOTIU :                       "AUDICIONS DE MÚSICA” 
MATERIAL 

         150 cadires
         Megafonia +  projector + pantalla

OBSERVACIONS: Aquesta audició la realitzen els professors de l'Escola de 
Música i necessiten que el dia abans (dia 20/02/2018) la brigada traslladi els 
instruments des de l'Escola de Música al Centre Cívic.
El  trasllat  dels  instruments  s'haurà  de  realitzar  en  presència  d'un/a 
responsable de l'Escola de Música.

 

4.- Expedient 448/2018. Cessió d'espais municipals i material. Centre de 
Recursos Pedagògics. Teatre

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 
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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.
 

         PAVELLÓ DE L'OLI 
 
ENTITAT  :                   CENTRE  DE  RECURSOS  PEDAGÒGICS  DE  LES 
GARRIGUES         
 RESPONSABLE
 CORREU ELECT:         crp-garrigues@  xtec.  cat
 DIA UTILITZACIÓ :      21/02/2018 i 13/03/2018
 HORARI :                     de 9:45 h. a 13:30 h.
 MOTIU  :                       "TEATRE  EN  ANGLÈS  (FRANKENSTEIN)  I 
(CINDARELLA)” 
MATERIAL 

        20 cadires
        Grades
        Connexió elèctrica
   Cubells d'escombraries

OBSERVACIONS: Instal·lar les grades el més a prop possible de l'escenari

 

5.- Expedient 451/2018. Cessió d'espais municipals i material. Club Patí 
Borges

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 
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de tenir cura del mateix.
 

  MATERIAL 
ENTITAT :                 CLUB PATÍ BORGES         
RESPONSABLE:        
CORREU ELECT:       silviamansilla@lesborgesblanques.cat
DIA UTILITZACIÓ :     03/03/2018 i 04/03/2018
HORARI :                    
MOTIU  :                      "PRIMERA  VOLTA  D’INICIACIÓ  (CAMPIONAT 
PROVINCIAL)” 
MATERIAL

15 copes per als guanyadors (de les quals 5 copies Diputació, 5 
Ajuntament, i 5 Consell Comarcal)

150 bosses pel berenar (Diputació) 
7 taules
cadires a les grades
pòdiums
Equip de so

 

6.- Expedient 485/2018. Cessió d'espais municipals i material. Mapfre SA

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
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- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ESPAI  :  AV/  FRANCESC  MACIÀ.  ENTRE  C/PAU  CASALS  I  C/  VILA DE 

 TOLUGES 
PETICIONARI :  MAPFRE, SA. 
RESPONSABLE:  FANNY PÉREZ MIRALLES 
CORREU ELECT: fannypm_92@hotmail.com 
ADREÇA :  C/ Marquès d’Olivart, 3 
DIA UTILITZACIÓ :  27 febrer 
HORARI : de 10h a 14h i de 16h a 19h 
MOTIU : SERVEI DE PRE-ITV I SERVEI D’IMPRIMACIÓ DE VIDRES PER LA 

PLUJA. ADREÇAT A COTXES (NO TRACTORS). 
    ACTIVITAT GRATUÏTA 

MATERIAL :        - 
OBSERVACIONS : PARLAT PRÈVIAMENT AMB LA POLICIA LOCAL

 

7.- Expedient 486/2018. Cessió d'espais municipals i material. UEC Les 
Borges

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 : ESPAI A LA ZONA PÚBLICA 
ENTITAT : UEC LES BORGES BLANQUES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: uecborges@sinergia.org 
ADREÇA : C/ INDÚSTRIA, 8 
DIA UTILITZACIÓ : 23 ABRIL. SANT JORDI 
HORARI : 
MOTIU  :  VENDA  DE  ROSES  I  MATERIAL  ARTESÀ  ELABORAT  PER 
ALUMNES 
MATERIAL :           

 

9.- Expedient 490/2018. Cessió d'espais municipals i material. Associació 
de Dones la Rosada

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 : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
RESPONSABLE: AURORA GUTIÉRREZ CABELLO 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 23 ABRIL 2017 

 



 

HORARI : DE 16:30H A 20:30H (RESERVA, DE 15:00 A 20:30H.) 
MOTIU : CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI 
MATERIAL :           - ESCENARI, MEGAFONIA, 100 CADIRES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA (MATERIAL PROPI DE LA SALA)

 

10.- Expedient 497/2018. Cessió d'espais municipals i material. Consell 
Esportiu 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 

 
ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: esports@garrigues.cat 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 29 D’ABRIL 
HORARI : DE 8 A 14H           
MOTIU : JORNADA DE COMPETICIÓ DE RÍTMICA 
MATERIAL :

 

11.-  Expedient 484/2018. Concessió de subvencions a entitats i  assoc. 
municipals pressupost 2018

 



 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  ENTITATS  I  ASSOCIACIONS 
MUNICIPALS CORRESPONENTS AL PRESSUPOST DE 2018
 
Anualment es concedeixen subvencions a entitats i associacions del municipi 
per al seu funcionament i realització d’activitats diverses. El passat dia 26 de 
gener  de  2018 va  quedar  definitivament  aprovat  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques per a l’exercici 2018 i va incloure les 
subvencions nominals a les diferents entitats i associacions municipals.
 
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).
 
Vist el que estableix la Base d’execució del pressupost número 29, en relació 
amb el Pagament de les subvencions singularitzades, en el sentit que diu que 
“Les  subvencions  que  estiguin  singularment  previstes  en  el  pressupost  es 
lliuraran directament en virtut d’una resolució de la Junta de Govern”
 
Atès  que  en  els  casos  concrets  objecte  de  sol·licitud,  es  donen  les 
circumstàncies  previstes  a  l’apartat  a)  de  l’article  15  de  l’Ordenança  (està 
consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2018,  per tal que es 
pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa.
 
Per tot això s’acorda per unanimitat dels presents:
 
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a :
 
Àrea Partida Subvenció Concepte
231 48001 1.350,00 Associació de diabètics
231 48002 1.350,00 Parròquia - (Càritas Parroquial)
231 48003 500,00 Creu Roja
3231 48004 225,00 AMPA Llar d’infants municipal
3232 48005 450,00 AMPA Joan XXIII
3232 48006 450,00 AMPA Escola Montserrat
324 48007 450,00 AMPA IES Josep Vallverdú

326 48008 400,00
Escola  Joan  XXIII  (Programa  gos  com  a 
teràpia)

326 48009 400,00 Escola Montserrat (Programa escola verda)
326 48010 225,00 AMPA Escola de música

 



 

334 48011 9.500,00 Agrupació Sardanista
334 48012 2.340,00 Amics de la Font Vella
334 48013 1.350,00 Amics de Sant Salvador
334 48014 2.610,00 Amics del Terrall
334 48015 2.700,00 Ateneu Popular Garriguenc
334 48016 750,00 Colla Brut Natura
334 48017 1.530,00 Associació Cultural Terrall (Revista Terrall)
334 48018 1.500,00 Associació Teatral Nissaga
334 48019 1.000,00 Grup diables “Els borjuts”
334 48020 12.000,00 Gegants Borges
334 48021 8.000,00 Gegants Grup Vivall
334 48022 2.000,00 Cor Eurídice 25 anys
334 48023 1.150,00 Orfeó Terrall
334 48024 800,00 Armats
337 48025 8.000,00 Club juvenil Grums
337 48026 900,00 Grup Esplai Apassomi
337 48027 1.000,00 Associació joves supporters
341 48028 1.890,00 Centre excursionista
341 48029 2.250,00 Club Atlètic Borges
341 48030 6.700,00 Club Bàsquet Borges
341 48031 540,00 Club Billar Borges
341 48032 1.440,00 Club Ciclista Ateneu Garriguenc
341 48033 48.000,00 Club Futbol Borges
341 48034 2.700,00 Club Patí Borges
341 48035 26.640,00 Club Tennis Taula
341 48036 900,00 Grup Motards
341 48037 9.180,00 Escola Comarcal de Futbol
341 48038 5.500,00 Futbol Sala Borges
341 48039 2.540,00 Penya Barcelonista
341 48040 270,00 Club Esportiu Open Tennis Borges
341 48041 1.000,00 Veterans Club Futbol Borges
430 48042 1.000,00 Amics de la cervesa
430 48043 3.000,00 Agrupació de comerciants
924 48044 1.890,00 Associació de dones La Rosada
924 48045 900,00 Casal Gent Gran
924 48046 300,00 Associació de veïns Grup Borges
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a les partides que 
s’esmenta en el quadre del punt anterior, del pressupost de l’exercici 2018 per 
fer front a la subvenció que s’atorga.
 

 



 

Tercer.- APROVAR  les condicions a què queda subjecta la present subvenció 
i que es concreten en els punts següents:
 

1.    La  subvenció  es  destinarà  a  col·laborar  en  el  finançament  de  les 
despeses que es produeixin pel funcionament de l’entitat i les activitats 
que  la  mateixa  realitzi,  les  quals  es  duran  a  terme durant  l’exercici 
2018.

 
2. El/la beneficiari/ària té dues opcions: 

 
a)    Sol·licitar  una  bestreta  del  50%  de  l’import  de  l’ajut,  sense 

necessitat de justificar cap despesa (termini màxim fins al dia 30 de 
novembre de 2018) i posteriorment aportar el compte justificatiu de 
la  totalitat  de  la  despesa  efectuada  durant  l’any  natural  de  la 
subvenció per rebre el 50% restant (termini màxim fins al dia 31 de 
gener de 2019). 

b)    Aportar  directament  el  compte  justificatiu  de  la  totalitat  de  la 
despesa efectuada durant l’any natural de la subvenció per rebre el  
100% de l’import de l’ajut (termini màxim fins al dia 31 de gener de 
2019).

 
El document de sol·licitud de la bestreta i el compte justificatiu es troben 
disponibles  a  les  oficines  de  l’Ajuntament  o  en  la  següent  adreça 
electrònica:
http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/subvencions_atorgades.html
El compte justificatiu contindrà:

                         i.    Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les 
condicions imposades en les  presents  bases,  així  com de les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts.

                        ii.    Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb 
el contingut establert en l’article 75.2 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
3. El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera: 

Avançament  d’un 50%, amb ingrés al  compte bancari  indicat  pel 
beneficiari/ària

L’altre 50% es farà efectiu un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa  esmentada  al  punt  anterior.  Així  mateix,  abans  del 
pagament,  el/la  beneficiari/ària  haurà  d’acreditar  fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 

 

http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/subvencions_atorgades.html


 

4. Són  obligacions  dels/les  beneficiaris/àries  d’aquestes  subvencions,  a 
més  de  les  especificades  a  l’article  14  LGS,  les  que  tot  seguit 
s’indiquen.  El  seu incompliment  originarà les responsabilitats  que en 
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de 
la subvenció. 

 
a)    Els/les  perceptors/res  de  subvencions  concedides  per 

l’Ajuntament,  s’obliguen a executar les activitats subvencionades 
de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb 
el que s’estableix a les presents bases.

b)    Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al  corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c)    El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a 
les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció  General  de  l’Ajuntament  i  altres  òrgans  de  control 
competents,  tant  nacionals  com comunitaris,  i  a  aportar  tota  la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida.

d)    El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas 
de  resultar  beneficiari/ària,  si  bé  s’admetrà  la  possible 
compensació  de  desviacions  entre  les  diverses  partides  que 
l’integren.

e)    Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 
anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació 
de les justificacions.

f)     Comunicar  a  l’Ajuntament,  en  qualsevol  moment  i  en  tot  cas 
abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres 
subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La subvenció atorgada serà 
compatible  amb  qualsevol  altra  concedida  per  altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de 
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

g)    Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres 
documents  degudament  auditats  d’acord  amb  la  legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també 
de tots els estats comptables i registres específics exigits per les 
bases reguladores específiques.

h)   Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de 
Les Borges Blanques en qualsevol acte, publicitat  o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de 
subvenció. Hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament 

 



 

en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació 
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

i)     Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable.

j)      Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases 
particulars, de les bases generals o d’altres disposicions generals 
vigents, com pot ser l’obligació de contractar una assegurança de 
responsabilitat  civil,  si  les  característiques  de  l’activitat  ho 
requereixen. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i  podrà suposar la  revocació,  reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida.

 
5.    S’entendrà  acceptada  la  subvenció  si  el/la  beneficiari/ària  no  ha 

manifestat expressament les seves objeccions en el termini d’un mes 
comptador des de la data de la notificació de la present resolució.

       
6. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix, la 

Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les entitats beneficiàries, informant 
dels condicionants següents:
 

1.     Només  es  subvencionen  les  següents  despeses  inherents  al 
finançament del funcionament de l’entitat i la realització d’activitats que 
duran l’any duguin a terme.

 
2.    En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte 

els següents aspectes:
a)    S’haurà  de  justificar  una  despesa  per  un  import  igual  o 

superior a l’import de la subvenció concedida. 
b)    S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
c)    Els  documents  justificatius  a  presentar  seran  factures, 

minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent 
en  el  tràfic  jurídic  mercantil  o  amb  eficàcia  administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. Aquests documents han de reunir,  com a mínim, 
els requisits següents:
Hauran de ser factures o documents justificatius originals, 

que  un  cop  copiats  i  compulsats  seran  retornats  al/la 
beneficiari/ària. 

Han  d’anar  obligatòriament  a  nom  del/la  beneficiari/ària, 
indicant el seu DNI o número d’identificació fiscal.

Han  de  fer  referència  a  despeses  de  funcionament 

 



 

subvencionables  generades  per  l’activitat  objecte  de 
subvenció.

Han d’estar datats l’any en què es faci la concessió (2018).
Han  d’incloure  el  DNI  o  número  d’identificació  fiscal  del 

proveïdor.
Han d’incloure el número de factura o document justificatiu.

d)  Cal  fer  constar  en el  material  que s’imprimeixi  o  en altres 
mitjans  de  difusió,  on  consti  la  frase  "Amb  el  suport  de 
l'Ajuntament de Les Borges Blanques" i/o "En col·laboració de 
l'Ajuntament" i/o anàlegs, conjuntament amb l'escut oficial. 

3. Causes de reintegrament 

a)    Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió 
de  la  subvenció,  l’import  definitiu  d’aquesta  sigui  inferior  a 
l’import  pagat,  el/la  perceptor/a  estarà  obligat  a  reintegrar 
l’excés. 

b)    Així  mateix,  també  estarà  obligat  a  reintegrar,  el/la 
beneficiari/ària  que  hagi  percebut  la  subvenció  falsejant  les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit 
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu 
de l’activitat  o del  projecte;  per incompliment  de l’obligació de 
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a 
les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres 
supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

c)     Procedirà  el  reintegrament  per  part  dels/de  les 
beneficiaris/àries  de  la  totalitat  o  part  de  les  quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment 
del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la 
procedència del reintegrament.

 

12.- Expedient 2403/2017. Club Patí 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 2017.
 
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 PATÍ BORGES 810,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

13.-  Expedient  477/2018.  Agrupació  de  Comerciants  de  Les  Borges 
Blanques 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 2017.
 
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:
 
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE LES BORGES BLANQUES 1.500,00 
euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

14.- 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

 

 



 

Vist que per Decret d’Alcaldia número 2017-251 de data 14 de desembre de 
2017 es va concedir un avançament de la subvenció al CF Borges per import 
de 3.000,00 euros a compte de la subvenció prevista per a l’exercici 2018.

 

S' ACORDA: 

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

 

Club Futbol Borges: 11.000,00 euros

 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament de 8.000,00 euros 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.

 

15.- Expedient 453/2018. Gas Natural Catalunya SDG, S.A. aprovació taxa 
1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per GAS 
NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
  
GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 

 



 

Base ingressos facturació gas: 596.313,44 euros
 
Taxa 1,5%: 8.944,70 euros

 

16.-  Expedient  456/2018.  Gas Natural  S.U.R.  SDG, S.A.  aprovació  taxa 
1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per GAS 
NATURAL S.U.R. SDG, S.A. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que 
resultin d’interès general, la qual s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  
del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015,  i  per  unanimitat  dels  membres  presents,  aprova  les  liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 25,18 euros
Taxa 1,5%: 0,38 euros
 
Base ingressos facturació gas: 22.966,39 euros
Taxa 1,5%: 344,49 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 22.991,57 euros
 
TAXA 1,5% TOTAL: 344,87 euros

 

17.- Expedient 452/2018. Endesa Energia XXI aprovació taxa 1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 

 



 

 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 58.075,80 euros
 
Taxa 1,5%: 871,14 euros

 

18.-  Expedient  449/2018.  Endesa  distribución  eléctrica  aprovació  taxa 
1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA DISTRIBUCION ENELECTRICA,  S.L.  i  segons  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 760.444,21 euros
 
Taxa 1,5%: 11.406,66 euros

 

 



 

19.-  Expedient  462/2018.  Iberdrola  comerc.  de  último  recurso,  S.A.U. 
aprovació taxa 1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. i segons  
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini 
públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a 
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la qual  
s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; 
la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres  presents,  aprova  les  liquidacions  corresponents,  essent  les 
següents: 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 364,42 euros
 
Taxa 1,5%: 5,47 euros

 

20.- Expedient 461/2018. Iberdrola Clientes, S.A.U. aprovació taxa 1,5% 
4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 

 



 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 13.795,17 euros
Taxa 1,5%: 206,93 euros
 
Base ingressos facturació gas: 9.153,39 euros
Taxa 1,5%: 137,30 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 22.948,56 euros
 
TAXA 1,5% TOTAL: 344,23 euros

 

21.-  Expedient  457/2018.  Corporación  Alimentaria  Guissona,  S.A. 
aprovació taxa 1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. i segons  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, 
aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
Base ingressos facturació: 10.248,04 euros
 
Taxa 1,5%: 153,72 euros

 

22.-  Expedient  459/2018.  Viesgo  Energía,  S.L.  aprovació  taxa  1,5% 4T 
2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
VIESGO ENERGIA, S.L.  i  segons  l’ordenança fiscal  reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que 
resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  
del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015,  i  per  unanimitat  dels  membres  presents,  aprova  les  liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 
VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 1.433,71 euros
Taxa 1,5%: 21,51 euros
 
Base ingressos facturació gas: -314,48 euros
Taxa 1,5%: -4,72 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 1.119,23 euros
 
TAXA 1,5% TOTAL: 16,79 euros

 

23.- Expedient 450/2018. Endesa Energia aprovació taxa 1,5% 4T 2017

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA ENERGIA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que 
resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  
del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015,  i  per  unanimitat  dels  membres  presents,  aprova  les  liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 

 



 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
Termini: 4T. TRIMESTRE 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 555.561,86 euros
Taxa 1,5%: 8.333,43 euros
 
Base ingressos facturació gas: 18.791,25 euros
Taxa 1,5%: 281,87 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 574.353,11 euros
 
TAXA 1,5% TOTAL: 8.615,30 euros

 

24.- Expedient 387/2018. Llicència de gual (ocupació de domini públic). 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 29 de gener de 2018, i enviat el 2 de febrer, segons el qual el pàrquing 
consta de 29 places. 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 l’autorització i  alhora també la 
corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres:
 
Borges del Camp, 25
25400 Les Borges Blanques
GUAL  794
 
Taxa any 2018                                 166,00 €
Taxa placa                                         16,00 €
Total.                                              182,00 € 

 

25.-  Expedient  473/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis. 
Subministrament sistema de seguretat Cal Gineret

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA DE SEGURETAT PER 
A CAL GINERET

 



 

 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  d’un 
sistema  de  seguretat  per  al  centre  d’interpretació  de  l’antic  molí  de  Cal 
Gineret.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Seguretat  i  Control  24 
hores, SL, per import de 1.048,61 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 333 22199 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 Seguretat i  Control  24 hores, SL ,  amb CIF 
núm.  B25525957  el  contracte  menor  de  subministrament  i  instal·lació  d’un 
sistema  de  seguretat  per  al  centre  d’interpretació  de  l’antic  molí  de  Cal 
Gineret, per un import de 1.048,61 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.268,82  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  333  22199  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.

 

26.- Expedient 373/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis de direcció d'obra i  coordinació de seguretat  i  salut  de l'obra 
Urbanització del C/ Santa Vedruna

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE  DIRECCIÓ 
D'OBRA  I  COORDINACIÓ  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L’OBRA 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA”  
 
Fets:
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar els serveis d’un arquitecte superior per 
assumir la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i  salut de l’obra 
“Reposició  d’infraestructures  dels  C/  Carnisseria,  Santa  Vedruna  i  Costa 
Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Santa Vedruna”
Aquesta inversió es troba prevista al pressupost de l’anualitat 2018.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  2  de  febrer  de  2018  s’ha  incoat  
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  dels  serveis  d’un  arquitecte 
tècnic.
 
1.3.  Es disposa  del  següent  pressupost  presentat  per  l’entitat  Artec  4  Les 
Garrigues S.C.P, amb el següent detall:
 

Honoraris per la direcció facultativa, la coordinació en seguretat i salut i 
el certificat final d’obra: 1.686,13 € (mil sis-cents vuitanta-sis euros amb 
tretze cèntims), amb el següent detall: 1.393,50 de principal més 292,63 
€ en concepte d’IVA al tipus del 21%.

 
D’acord l’article 10 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, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat  diferent d’una obra o un subministrament.  Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
 
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”

 



 

 
La normativa aplicable és la següent:
 
Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.
 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
 
Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò  
que no estigui derogat per la LCSP.
 
Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 
Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel 
Decret 237/2000, de 7 de juliol. 
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 
 
Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 
5  de  novembre,  d’ordenació  de  l’edificació,  en  els  termes del  que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als 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 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 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. 
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte,  la  Junta  de  Govern  Local,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 

 



 

membres:
 
Primer.- Adjudicar l’entitat Artec 4 Les Garrigues S.C.P, amb CIF: J-25682204 
el  contracte  menor  de  serveis  consistent  en  la  direcció  facultativa  i  la 
coordinació de seguretat i salut de l’obra “Reposició d’infraestructures dels C/ 
Carnisseria,  Santa  Vedruna  i  Costa  Mossèn  Just,  en  l’àmbit  de  C/  Santa 
Vedruna”
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en els següent import: 1.686,13 € (mil 
sis-cents  vuitanta-sis  euros  amb  tretze  cèntims),  amb  el  següent  detall: 
1.393,50 de principal més 292,63 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, 
 
Tercer.- Notificar a l’interessat aquest acord 

Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 151/22706 del pressupost 
de despeses de l'exercici 2018. 

Cinquè.-  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.

 

27.- Expedient 482/2018. Adjudicació d'un contracte menor d'obres per al 
soterrament de les línies de mitja tensió al camí del Cementiri Vell

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES 
D’EXCAVACIÓ  D’UNA  RASA  PER  AL  SOTERRAMENT  DE  LA  LÍNIA 
ELÈCTRICA AL C/ CASTELL ALT I CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL
 
L’Ajuntament ha previst contractar l’excavació d’una rasa al C/ Castell Alt i al 
camí del  Cementeri  Vell  per al  soterrament de la línia elèctrica existent en 
aquell tram.
 
Es disposa dels següents pressupostos: 

 MIR-CAPDEVILA, SL, per import de 28.853,87 euros (IVA no inclòs).
 Jose Antonio Romero Polo, SAU, per import de 60.470,20 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 d’obres atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 
49.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha  emès  informe  d’Intervenció  en  què  consta  que  un  cop  tramitada  la 

 



 

modificació  de  crèdit  01/2018  mitjançant  la  incorporació  de  romanents  de 
crèdit existirà en l’aplicació del pressupost de despeses número 1531 61901 
crèdit adequat i suficient per a dur a terme aquest contracte.
 
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  MIR-CAPDEVILA,  SL  ,  amb  CIF  núm. 
B25324591 el contracte menor d’obres d’excavació d’una rasa al C/. Castell 
Alt  i  camí del Cementiri  Vell  per al soterrament de la línia elèctrica, per un 
import de 28.853,87 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
34.913,18  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  1531  61901  del 
pressupost  municipal  vigent,  condicionant-ho  a  l’aprovació  definitiva  de  la 
modificació de crèdit 01/2018.
 
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.

 

28.- Expedient 427/2018. Exp 019/18. Comunicació prèvia d'obres. 

 



 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  ... 
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. 019/18 427/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 78099900-L
Domicili: la Placeta, 14
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Joan Maragall, 52-esc A, 1-1
Referència cadastral:  2092053CF2929S0001RA      
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 979,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 33,97€
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 =56,97 € 

 
ACTUACIÓ:  Canviar  les  rajoles  de  la  cuina  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 la interessada en temps i forma.

 

29.- Expedient 310/2018. Exp. 016/18.Llicència Urbanística. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 Llicència urbanística 
 
El senyor...., en data 26 de gener de 2018 va sol·licitar llicència d’obres per pintar 
les façanes de l'edificació existent a la finca situada al polígon 2, parcel·la 50 
(partida Mirabella) del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 016/18, 
Gestiona 310/2018).

En data  1  de febrer  de  2018 l’arquitecte  tècnic  municipal  emet  el  següent 
informe: 
 

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES
 
Identificació de l’expedient
Sol·licitat per: 
Situació: polígon 2 parcel·la 50 (Mirabella)
Expedient: 016//18, 310/2018
Registre d’entrada: 218/18 de 26 de gener de 2018 
 
Documentació que acompanya la sol·licitud
Instància
Declaració responsable
DNI
 
Descripció de les obres
Pintar les façanes de l'edificació existent.
 
Informo
L’edifici  s’emplaça  en  sòl  amb  classificació  jurídica  de  sòl  no 
urbanitzable i qualificació urbanística zona 14: zona de regadiu.
 
Respecte el procediment per atorgar la llicència:
L'actuació està sotmesa a llicència urbanística al tractar-se d'obres en 
sòl no urbanitzable, d'acord amb Article 22 de 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.
 
L’actuació proposada no implica cap modificació estructural ni augment 

 



 

del volum existent, i atès que no s'ha demostrat que l'edificació s'hagi 
implantat legalment, es considera que aquesta es troba fora d'ordenació 
i en  conseqüència només es poden autoritzar obres de conservació de 
les construccions i instal·lacions, d'acord amb l'article 108.2 de Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme  Llei  d'Urbanisme.  Per  tant  es  considera  que  les  obres 
tenen  aquest  caire  pel  que  s'informa  favorablement  la  sol·licitud  de  
llicència d'obres.
 
Per aplicació de l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural el 
color de la pintura serà de les games dels terrosos, ocres i siena.” 

 
Vist l’informe de Secretaria de data 9 de febrer 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 1 de febrer de 2018 i en l’informe de secretaria de data 9 de 
febrer 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 la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 016/18 (310/2018 Gestiona)
Nom i Cognoms: 
Localització:  polígon  2  parcel·la  50,  partida  Mirabella (referència 
cadastral 25070A002000500000GM) 
Obra a realitzar: pintar les façanes de l'edificació existent
Pressupost: 250,00 €
ICIO 3,47%:  8,68 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €

 



 

Quota total: 31,68 €
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:
Es considera que l’edificació existent es troba fora d’ordenació i es concedeix 
aquesta  llicència  atès  que  es  tracta  d’una  actuació  que  no  implica  cap 
modificació ni augment del volum de l’edificació existent 
 
Per aplicació de l’article 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural el color 
de la pintura serà de les games dels terrosos, ocres i siena.
 
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

 

30.- Expedient 413/2018. Exp. 018/18. Comunicació prèvia d'obra. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  ... 
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. 018/18 413/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 43716911-Y
Domicili: Passeig del Terrall, 4. baixos

 



 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval de Lleida, 11
Referència cadastral:  2189016CF2928N0001QO      
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 100,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 3,47€
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 =26,47 € 

 
ACTUACIÓ:  Reparar  arrebossat  del  balcó  de  l’immoble.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació de manteniment que no implicarà cap modificació estructural, ni cap 
alteració del volum existent.
 
El pressupost que declara la titular és de 100 €.
 
La sol·licitud no especifica l’envergadura de l’obra que es vol realitzar i per tant  
els serveis tècnics, als efectes de valorar que el pressupost s’ajusti a l’obra 
executada, realitzaran una inspecció un cop finalitzades les obres.
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

31.- Expedient 660/2017.Exp. 114/17 Llicència d'obres majors. Verlan, SA

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

L’entitat Verlan, SA en data 28 de juny de 2017 ha sol·licitat la llicència d’obres 
per  dur  a  terme la  segona fase de la  construcció  d’un mur i  tancament  de 
parcel·la  situada  a  l’av.  Canal  d’Urgell  i  carrer  Pintor  Pau  Macià  (en  fase 
d’obertura)  de  les  Borges  Blanques  (referències  cadastrals 
1790901CF2919S0001LU  /  1790902CF2919S0001TU  / 
1790903CF2919S0001FU), d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Roc 
Martí Ribes, visat núm. 2016500783. (Exp. 114/17, Gestiona 660/2017).
 
Per de procedir a la urbanització del vial en què s’emplaça l’actuació proposada, 
l’empresa Verlan, SA va presentar el projecte bàsic i d’execució d’urbanització 
del carrer Pintor Pau Macià, redactat per l’arquitecte Roc Martí Ribes, el qual fou 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 
13 de gener de 2017. 

 



 

 
La Junta de Govern Local,  en sessió de data 19 de desembre de 2016 va 
aprovar concedir la llicència amb núm. d’expedient 205/16 a l’empresa Verlan, 
SA per a l’execució de la primera fase d’aquesta actuació, ja que l’execució del 
trams  “A-B-C-D-E”  del  projecte  facilitava  l’execució  d’aquest  vial  en  fase 
d’obertura.  Aquest acord establia que “la resta de trams serà autoritzada en un 
nou expedient un cop sigui rebuda l’obra d’urbanització del vial esmenat.”
 
L’arquitecte tècnic municipal  en el  seu informe de data 8 de febrer de 2018 
manifesta que:

 “En la llicència d’obres de la primera fase es condicionava atorgar la 
llicència  de  la  segona  a  la  recepció  de  l’obra  de  la  primera  fase. 
L’objectiu de la condició era disposar en tot moment d’un vial per a la 
circulació. Atès que unes obres que està executant actualment el mateix 
ajuntament no permeten el pas de vehicles en cap de les dues fases, 
que pel titular poder executar la urbanització i les obres simultàniament 
li facilita l’execució, i que les obres d’urbanització de la fase 1 es troben 
avançades, es proposa atorgar la llicència d’obres de la segona fase 
atès que la condició imposada en l’atorgament de la primera no té sentit  
actualment.”

 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria.
 
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 per l’Alcalde, 
 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord  amb  les  prescripcions  i/o  condicions  indicades  en  l’informe  dels 
tècnics municipals de data 8 de febrer de 2018 i en l’informe de secretaria de 
data 9 de febrer 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: 114/17 (660/2017 Gestiona)

Nom i Cognoms: Verlan, SA

Localització:  av.  Canal  d’Urgell  i  carrer  Pintor  Pau  Macià  (en  fase 
d'obertura)  (referència  cadastral  1790901CF2919S0001LU  / 
1790902CF2919S0001TU / 1790903CF2919S0001FU)

Obra a realitzar: Construcció d'un mur i tancament de parcel·la (segona 
fase), trams F-G-H-I.

 



 

Pressupost: 35.103,39 €

ICIO 3,47%:  1.218,09 €

Taxa: 0,25%: 87,76 €

Placa: 3,00 €

Quota total: 1.308,85 €

Fiança residus: 0,00€ (es va dipositar en l’atorgament de la llicència de 
la primera fase)

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 
 

La  llicència  restarà  condicionada  a  l’execució  simultània  de  les  obres 
d’urbanització  descrites  al  projecte  bàsic  i  d’execució  d’urbanització  del 
carrer Pintor Pau Macià (en fase d’obertura) abans referit.
 
Per  a  la  devolució  de  la  fiança  de  883,60€  dipositada  per  garantir  la 
correcta gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència presenti  
el certificat acreditatiu de la gestió d’aquests residus que li haurà de lliurar 
l’entitat  gestora  dels  mateixos,  en  ell  qual  hi  haurà  de  constar  la 
identificació de l’obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
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  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li  
els recursos procedents.

 

32.- Expedient 491/2018. Aprovar l'anul·lació de Rebuts

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVAR L’ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE DIFERENTS TAXES
 
Fets:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, va aprovar 
els següents padrons fiscals:
-        Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2015
-        Taxa de recollida d’escombraries 2n semestre de 2015
-        Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2016
-        Taxa de recollida d’escombraries 2n emestre de 2016

 



 

-        Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2017
-        Taxa de recollida d’escombraries 2n semestre de 2017
-        Taxa de recollida d’escombraries 1r semestre de 2018

        Taxa per les entrades  de  vehicles  a  través  de  les  voreres i les reserves 
de via  pública  per  a  aparcament,  càrrega i  descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena, anualitat 2018
 
Practicada la liquidació d’aquestes taxes, s’ha posat de manifest l’existència 
d’errors que cal corregir.
 
Fonaments de dret:
La Llei  58/2003 de 17 de desembre General  Tributària,  disposa en el  seu 
article 220 que l'òrgan o organisme que hagi dictat l'acte o la resolució de la 
reclamació rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, 
els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el  
termini de prescripció. 
En  particular,  s'han  de  rectificar  per  aquest  procediment  els  actes  i  les 
resolucions  de  les  reclamacions  economicoadministratives  en  què  s'hagi 
incorregut  en  error  de  fet  que  resulti  dels  propis  documents  incorporats  a 
l'expedient. 
La resolució corregirà l'error en la quantia o en qualsevol  altre element de 
l'acte o resolució que es rectifica.
L’article 221.1.b) disposa que  el procediment per al reconeixement del dret a 
la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància de l'interessat, 
en els següents supòsits: b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a 
l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació. 

Per aquest motiu, 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 del nombre legal de membres, ACORDA:
 
Primer.- Anul.lar els següents rebuts de la taxa de recollida d’escombraries i 
de la taxa d'entrades i sortides de vehicles a través de les voreres que consten 
als llistats següents, pels motius que en el mateix es detallen:
 
Relació de rebuts anul.lat de la taxa per la recollida escombraries

COGNOMS I NOM                                                      NÚM. FIXE                                                     PERÍODE                                                                    MOTIU                                                                                          IMPORT
IKRAM ULAH                        1929000-2108489     1r i 2n Sem.17               BAIXA IAE 2016                    142,00 €
GAMIZ CHACON, JOSE          1279598-1454092    1r i 2n Sem.15    FI CONTRACTE ARRENDAMENT 2014  106,00 €
GAMIZ CHACON, JOSE          1596268-1781802    1r i 2n Sem.16    FI CONTRACTE ARRENDAMENT 2015  106,00 €
GAMIZ CHACON, JOSE          1930145-2109638     1r i 2n Sem.17   FI CONTRACTE ARRENDAMENT 2016  106,00 €
GAMIZ CHACON, JOSE                 2241943            1r Sem.18          FI CONTRACTE ARRENDAMENT 2017   54,50 €
TOTAL REBUTS ANUL.LATS TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES                                                                                                                                                                                             514,50 €

Relació de rebuts anul.lats taxa per les entrades  de  vehicles  a  través  de  
les  voreres  i  les  reserves  de  via  pública  per  a  aparcament,  càrrega  i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.     
COGNOMS I NOM                                                                       NÚM. FIXE                                                        PERÍODE                        MOTIU                                                                                                                                 IMPORT
MEDINA VARELA, JOAQUINA        2244482                       2018             DUPLICAT                                   92,50 €
TOTAL REBUTS ANUL.LATS GUALS PERMANENTS                                                                                                                                                                                                                                                             92,50 €

 



 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats

 

33.- Expedient 479/2018. 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 i amb caràcter definitiu amb data 26 de 
gener de 2018.
 
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  15.881,94€ corresponent  a  l’exercici  de 
2018

 

34.- Expedient 478/2018. 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  2017,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016.
 
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 
15 de juny de 2015, 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  14.816,41€ corresponent  a  l’exercici  de 
2017

 

35.- Expedient 429/2018. Petició material pel Cross intercomarcal

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.
 

 



 

  MATERIAL 
 
ENTITAT :                     CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES         
 RESPONSABLE:           JOSEP BEAS BUIRA
 CORREU ELECT:        
 DIA UTILITZACIÓ :      18/02/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 14 h.
 MOTIU :                       "V CROS CIUTAT DE LES BORGES BLANQUES”
 
MATERIAL 

10 cadires
10 Taules
Tarima 6x4 + pòdium
Tanques (totes les disponibles)
Trofeus
Obsequi per al 1r classificat del poble (optatiu)
Medalles per als 4rt, 5è i 6è classificats
150 medalles
Bossa d’obsequi per a tothom
2 rotlles de corda de pita
Vehicle de l’Ajuntament per transportar les bosses i trofeus
Contenidors d’escombraries pel circuit
Netejar tot l’espai

 
 

 

36.- Expedient 496/2018. Aprovar les bases del Concurs de disfresses de 
Carnaval 2018

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LES  BASES  DEL CONCURS  DE  DISFRESSES  DE 
CARNAVAL 2018
 
Fets:
El proper dissabte, 17 de febrer de 2018, l’Ajuntament de les Borges Blanques 
i la  Comissió  de  Festes  de  les  Borges  Blanques,  organitzen  la  Festa  de 
Carnaval 2018.
 
Dins  els  actes  d’aquesta  festa,  s’ha  previst  organitzar  un  concurs  de 
disfresses. Per aquest motiu, per informe proposta de la regidora de l’àrea de 
Promoció  Cultural  i  Festes,  s’han  encarregat  la  redacció  d’unes  bases 
reguladores d’aquest concurs.

 



 

 
Ha  estat  emes  informe  d’intervenció  sobre  l’existència  de  crèdit  adequat  i 
suficient per atendre el  pagament dels premis del concurs que recullen les 
bases.
 
Per aquest motiu,  la Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda:
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores del concurs de disfresses de Carnaval 
2018, organitzat per l’Ajuntament de les Borges Blanques i  la Comissió de 
Festes:
 

BASES  DEL  CONCURS  DE  DISFRESSES  DE  CARNAVAL  DE  LES 
BORGES BLANQUES 2018.

Primera.-       El  dia  17  de  febrer  de  2018,  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques i la Comissió de Festes de les Borges Blanques, organitzen la 
Festa de Carnaval 2018.
En el marc d’aquesta festa, s’organitza un concurs de disfresses.

Segona.- El concurs de disfresses, es dura a terme en el transcurs de la 
tarda-vespre, del dissabte, 17 de febrer de 2018, durant la rua, en l’horari 
establert a la programació que es publicarà al web de l’Ajuntament.

Tercera.-  Podran  participar  en  el  concurs  totes  aquelles  persones  que 
duguin una disfressa elaborada i que participin a la rua de carnaval, ja sigui 
individualment o formant part d’un grup o comparsa.

Quarta.- S’estableixen, tres premis a les millors disfresses a criteri del Jurat
 Primer premi: 379,75 € 
 Segon premi: 253,17 € 
 Tercer premi: 126,59 € 

Cinquena.-  A efectes  de  concurs,  es  valorarà:  el  disseny  i  la  vistositat  
artística,  l’elaboració,  l’originalitat  de  la  disfressa  i  el  maquillatge  o 
complements que l’acompanyin.

Sisena.- El jurat estarà format per membres representants de les diferents 
entitats associatives del municipi, presents a la festa i el seu veredicte serà 
inapel·lable.

Setena.- El jurat estarà facultat per decidir sobre aquells aspectes que no 
estiguin recollits en les presents bases i la seva decisió serà inapel·lable.
Durant la rua, el jurat es dedicarà a valorar les disfresses. Els membres del  
jurat  no  aniran  identificats  per  mantenir  el  seu  anonimat  durant 
l’observació.

 



 

Vuitena.- El veredicte del jurat es farà públic al Pavelló municipal, després 
del  sopar  de  carnaval  i  acte  seguit  es  farà  l’entrega  dels  premis.  Els 
membres del jurat tenen la potestat de declarar una categoria deserta.

Novena.- L’Organització es reserva el dret d’admissió en el recinte, i per 
tant, en el concurs, de qualsevol persona disfressada que atempti contra el 
respecte a la dignitat de les persones i/o col·lectius socials o ètnics, així 
com també de totes aquelles persones que no es comportin cívicament.

Desena.- Les imatges que enregistri l’Organització durant el transcurs dels 
actes programats podran ser publicades per l’Ajuntament de les Borges 
Blanques per a elaborar material gràfic relatiu a la promoció de les festes 
del municipi.

Onzena.-  La  participació  en  el  concurs  suposa  la  total  acceptació 
d’aquestes bases. 

Segon.- Donar publicitat a les bases a través de la pàgina web municipal.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

37.- 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 2 de febrer de 2018, per al seu coneixement

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

38.- Precs i preguntes
No s’en formulen

 

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 

 



 

quan son les 15:45 h del dia 12 de febrer 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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