
 

JGVL 9març5 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/9 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 / de març / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 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 

 



 

 

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 26 de febrer de 2018, es 
dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimmitat del nombre legal de 
membres que són cinc

 

2.- Aprovar canvi de Titularitat del Dret Funerari

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior 
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           1          fila  1ª 
Departament :           Est Central D 
Import            :           36,50 € 
TOTAL                                         ___              36,50 € 

 

3.- Aprovar canvi de Titularitat del Dret Funerari. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           1          fila  2ª 
Departament :           Est Central D 
Import            :           36,50 € 
TOTAL                             ____                          36,50     €

 

4.- Aprovar concessió de títol de nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA:
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al Cementiri Local.
 
Departament           :          Est Central D
Nínxol número       :           8
Fila                             :        3ª
Nom adquirent       :           
Import                       :         920,00 € 

 

 



 

5.- Aprovar la concessió de títol de nínxol. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE NÍNXOL
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA:
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL– DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol 
al CEmentiri Local.
 
Departament           :          Est Central D
Nínxol número       :           9
Fila                             :        3ª
Nom adquirent       :           
Import                       :          920,00 €

 

6.- Expedient 728/2018. Club Futbol Sala 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 SALA BORGES 2.750,00 euros

 

SEGON: Reconèixer   l'obligació de pagament  amb càrrec a la  partida 341 
48038 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.

 

7.- Expedient 727/2018. Club Tennis Taula 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 TENNIS TAULA BORGES 13.320,00 euros

 

SEGON:Reconèixer  l'obligació de pagament de 10.320,00 euros amb càrrec 
a la partida 341 48035 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 725/2018. Orfeó Terrall 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

 

ORFEÓ TERRALL 575,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48023 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 740/2018. Proposta aprovació subvencions carrosses tres 
tombs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ  SUBVENCIONS CARROSSES PARTICIPANTS DURANT LA 
FIRA
 
Atès que durant la celebració de la Fira de Qualitat Verge Extra, es va dur a  
terme la celebració dels Tres Tombs al voltant del Terrall, amb la participació 
de carrosses, cavalls i carros, en commemoració de la festivitat de Sant Antoni

Ateses les bases existents pel que fa a l’ajut econòmic per aquelles carrosses 
que participen en la festa dels Tres Tombs de les Borges.
 
La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  atribuïdes  per 
Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA:
 
1.- Aprovar l’import  de subvenció per a la participació de carrosses durant la 
Festivitat dels Tres Tombs el passat 21 de gener, per un import de 600 euros 
per cada carrossa de les Borges i 300 euros per cada carrossa de fora de les 
Borges, essent en total 4.500,00 € desglossats de la següent forma:
 
AMPA ESCOLA JOAN XXIII 600,00€
AMPA ESCOLA MONTSERRAT 600,00€

 



 

AMPA LLAR D’INFANTS JOAN XXIII 600,00€
ARAGONÈS, ANDREU 300,00€
DIABLES I TABALERS “BORJUTS” 600,00€
ESTEVE FARRÉ, JOSEP 300,00€
MEDIALDEA, FERNANDO 600,00€
SERRANO SERRANO, CRISTÓBAL 600,00€
VILLORBINA NOGUERA, GEMMA 300,00€
 
2.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 4.500,00 € en concepte de 
subvenció a favor de les carrosses participants en la Festa dels Tres Tombs, a 
consignar a la partida pressupostària 924 48000 de l’any 2018
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament.

 

10.- Expedient 758/2018. Mancomunitat de Municipis per la Música de les 
Garrigues aportació 1T 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA 
DE LES GARRIGUES
  
El  passat  18  de  desembre  de  2014,  l’Assemblea  de  la  Mancomunitat  de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir  del 
mes de gener de 2015.

Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
En data 1 de març de 2018 la Mancomunitat de Municipis per a la Música 
informa que el mes de desembre de 2017 hi havia 118 alumnes matriculats de 
les Borges Blanques.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
atribuïdes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 d ejuny, acorda:

Primer.- Aprovar el pagament de l'aportació de 12.639,30 € a la Mancomunitat 
de Municipis per la Música de les Garrigues, corresponent al primer trimestre 
de 2018, del que se'n donarà compte a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns.

 

 



 

11.- Expedient 756/2018. aprovació assistència curs i pagament 
despeses

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
L’empresa EsPublico-Gestiona ha enviat una invitació per assistir a la Jornada 
Formativa sobre l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015, que es farà el  
proper dijous 8 de març a Bell-lloc. 
 
L'Ajuntament considera interessant que hi assisteixi el senyor Roger Tutusaus 
Codony,  informàtic  de  l’Ajuntament,  per  la  qual  cosa  promou  l’assistència 
d’aquest  treballador a la Jornada Formativa esmentada en el punt anterior.
 
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 i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. 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: Tutusaus 
Dies: Dijous 8 de març de 2018
Horari: De 09:40h. a 14:00h.
Curs: Jornada Formativa sobre l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015
Lloc de realització: Bell-lloc
Aportació Ajuntament: Despeses de transport

 

12.- Expedient 759/2018. Gas Natural Servicios, S.A. aprovació taxa 
exercici 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 SERVICIOS, 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 SERVICIOS, S.A. 
Termini: EXERCICI 2017
 
Base ingressos facturació electricitat: 119.343,65 euros
Taxa 1,5%: 1.790,15 euros
 
Base ingressos facturació gas: 170.901,25 euros
Taxa 1,5%: 2.563,52 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 290.244,90 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 4.353,67 euros

 

13.-  Expedient  690/2018.  Adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament de pins

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT DE PINS AMB EL NOU ESCUT DEL MUNICIPI DE LES 
BORGES BLANQUES
 
L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de 3.000 pins amb el 
nou escut del municipi de les Borges Blanques.
 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Publyarte,  protocolo  e 
imagen, SL, per import de 2.700,00 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 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 912 22601 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 Publyarte, protocolo e imagen, SL, amb CIF 
B22240246 el contracte menor de subministrament de 3000 pins amb el nou 
escut del municipi de les Borges Blanques, per un import de 3.267,00 € euros, 
amb el següent detall: 2.700,00 euros de principal i 567,00 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
3.267,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  912  22601  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 679/2018. Adjudicació del contracte menor de serveis de 
manteniment dels aparells de climatització dels edificis municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
DE MANTENIMENT DELS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de manteniment dels aparells de 
climatització de diferents edificis municipals.

 



 

 
Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’empresa  Rafel  Safont,  SL,  per 
import de 500,00 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  les  aplicacions  de 
despeses  número  3232  21300,  3321  21300,  334  21300,  337  21200,  342 
21200, 433 21300 i 920 21300 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 Rafel Safont, SL, el contracte menor de serveis 
de manteniment dels aparells de climatització dels edificis municipals, per un 
import  de 605,00 euros, amb el següent detall:  500,00 euros de principal i 
105,00 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec al 
pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb el següent detall:

 Aplicació 3232 21300: 60,50euros
 Aplicació 3321 21300: 60,50 euros
 Aplicació 334 21300: 60,50 euros

 



 

 Aplicació 337 21200 : 60,50 euros
 Aplicació 342 21200: 242,00 euros
 Aplicació 433 21300: 60,50 euros.
 Aplicació 920 21300: 60,50 euros


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  695/2018.  Adjudicació  del  contracte  menor  de 
subministrament de 3 cadires per a les oficines de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT DE 3 CADIRES PER A LES OFICINES DE L’EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT
 
En data 26 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar 
el subministrament de 7 cadires per a les oficines de l’edifici de l’Ajuntament al 
Sr. Vicent Solé Petit, per import de 1.647,00 euros (IVA no inclòs).
 
Es considera necessari contractar el subministrament de 3 cadires més.
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Vicent Solé Petit, per import de 
753,00 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 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 920 22699 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  funciones 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar al Sr. Vicent Solé Petit, amb NIF 40876133G el contracte 
menor  de  subministrament  de  3  cadires  per  a  les  oficines  de  l’edifici  de 
l’Ajuntament, per un import de 911,13 euros, amb el següent detall: 753,00 
euros de principal i 158,13 euros d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
911,13  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920  22699  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.

 

16.-  Expedient  761/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament  d'equipament  informàtic  per  a  les  instal.lacions 
municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  D’EQUIPAMENT  INFORMÀTIC  PER  A  LES 
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
 
L’Ajuntament considera necessari contractar el subministrament d’equipament 
informàtic  per  a  diverses  instal·lacions  municipals,  donat  que  alguns  dels 
equips han quedat obsolets.
 
Es disposa del pressupost presentat per les següents empreses:

 Josep Domingo Ribé: 

 



 

Impressora per a l’oficina de comerç: 335,00 euros, IVA no inclòs.
 SEMIC, SA: 

Equipament informàtic Llar d’infants: 1.664,00 euros, IVA no inclòs.
Equipament  informàtic  oficines  Ajuntament:  7.112,50  euros,  IVA no 
inclòs.
Equipament informàtic Biblioteca: 3.340,80 euros, IVA no inclòs.

 Cristian Albert Giné Figuereo:
Equipament  informàtic  oficines  Ajuntament:  1.327,94  euros,  IVA no 
inclòs.
Equipament informàtic Biblioteca: 753,29 euros, IVA no inclòs.
TOTAL: 14.533,53 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  les  aplicacions  número 
3321 22112 i 430 21600 i en les bosses de vinculació “C. per programes 3 C. 
econòmica 2” i “C. per programes 9 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  al  Sr.  Josep  Domingo  Ribé,  amb  NIF 39850193W,  el 
contracte  menor  de  subministrament  d’una  impressora  per  a  l’oficina  de 
comerç, per un import de 405,35 euros, amb el següent detall: 335,00 euros 

 



 

de principal i 70,35 euros d’IVA.
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa SEMIC, SA, amb CIF A25027145, el contracte 
menor  de  subministrament  d’equipament  informàtic  per  a  les  instal·lacions 
municipals,  per  un  import  de  14.661,93  euros,  amb  el  següent  detall: 
12.117,30 euros de principal i 2.544,63 euros d’IVA.
 
Tercer.- Adjudicar al Sr. Cristian Albert Giné Figuereo, amb NIF 47696236D, el 
contracte  menor  de  subministrament  d’equipament  informàtic  per  a  les 
instal·lacions municipals,  per un import  de 2.518,29 euros, amb el següent 
detall: 2.081,23 euros de principal i 437,06 euros d’IVA.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
17.585,58 euros, d’acord amb el següent detall:
 

 Aplicació 3231 22112: 2.013,44 euros
 Aplicació 3321 22112: 4.953,85 euros
 Aplicació 430 21600: 405,35 euros
 Aplicació 920 22112: 10.212,94 euros

 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- 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.

 

17.-  Expedient  762/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament  de  programes  informàtics  per  a  les  instal.lacions 
municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  DE  PROGRAMES  INFORMÀTICS  PER  A  LES 
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
 
L’Ajuntament considera necessari contractar el subministrament de programes 
informàtics per als ordinadors de diverses instal·lacions municipals.
 
Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Cristian Albert Giné Figuereo per 
import de 11.344,33 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 les aplicacions número 
231 22112, 3231 22002, 326 22002, 3321 22002, 333 22002, 433 22002, 4911 
22002, 4912 22002 i 920 22002 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 al Sr. Cristian Albert Giné Figuereo, amb NIF 47696236D el 
contracte  menor  de  subministrament  de  programes  informàtics  per  als 
ordinadors de diverses instal·lacions municipals, per un import de 13.726,64 
euros, amb el següent detall: 11.344,33 euros de principal i 2.382,31 euros 
d’IVA.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
13.726,64 euros, d’acord amb el següent detall:

 Aplicació 231 22112: 483,64 euros
 Aplicació 3231 22002: 483,64 euros
 Aplicació 326 22002: 3.100,16 euros
 Aplicació 3321 22002: 1.934,55 euros
 Aplicació 333 22002: 483,64 euros
 Aplicació 433 22002: 241,82 euros
 Aplicació 4911 22002: 685,58 euros
 Aplicació 4912 22002: 443,77 euros

 



 

 Aplicació 920 22002: 5.869,84 euros


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.

 

18.- Expedient 1322/2017. Aprovar l'expedient de contractació i el plec de 
clàusules del concurs de projectes per a l'adjudicació d'un contracte de 
serveis per la redacció d'un projecte d'un teatre municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  CONCURS  DE 
PROJECTES PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS PER 
LA  REDACCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  I  ALTRA 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, D’UN TEATRE MUNICIPAL POLIVALENT A LES 
BORGES BLANQUES. CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE 
LICITACIÓ
 
Fets:
 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 20 de 
novembre de 2017 es va deixar sense efectes l’acord adoptat per la mateixa 
Junta de Govern Local, en sessió de 2 d’octubre de 2017, pel qual s’aprovava 
el Plec de clàusules administratives particulars reguladores de l’expedient de 
contractació dels serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu i altra 
documentació tècnica requerida, d’un teatre municipal polivalent a les Borges 
Blanques, així com també, la convocatòria de la licitació.
II. Havent estat redactat un nou plec de clàusules administratives particulars, 
reguladores del  concurs de projectes per  a  l’adjudicació d’un contracte de 
serveis  per  la  redacció  del  projecte  bàsic  i  executiu  i  altra  documentació 
tècnica  requerida,  d’un  teatre  municipal  polivalent  a  les  Borges  Blanques, 
adequat a la Llei 12/2017 de 6 de juliol de l’arquitectura.
 
III. Havent estat informat el plec de clàusules per secretaria i intervenció.
 
Fonaments de dret:
 
La legislació aplicable és la següent: 
1.     Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local 

(LRBRL).
2.     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

 



 

3.     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

4.     Llei 12/2017 de 6 de juliol de l’arquitectura.
5.     Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general  de  la  llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP

6.     Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 
parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector 
públic.

7.     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals.

8.     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

 
En  virtut  de  quant  s’ha  exposat,  considerant  els  informes  i  demés 
documentació  que  consten  en  l’expedient,  en  exercici  de  les  facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord 
amb la Disposició Addicional 2a i el que preveu l’article 110 TRLCSP quant a 
l’aprovació i obertura del procediment d’adjudicació, la Junta de Govern Local 
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del concurs de projectes per a 
l’adjudicació d’un contracte de serveis,  per la  redacció del  projecte bàsic i 
executiu  i  altra  documentació  tècnica  requerida,  d’un  teatre  municipal 
polivalent a les Borges Blanques i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria 
de la licitació mitjançant concurs obert de projectes.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-un (21) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de 
Lleida i al perfil del contractant. 
 

 

19.- Expedient 676/2018. Aprovació liquidacions d'ingrés directe taxa 
cementiri 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2018
 
Atès que els subjectes passius que es relacionen a continuació no figuren en 

 



 

el Padró de la taxa per prestació del servei en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, corresponent a l'exercici 
2018, per defunció dels mateixos.

Atès que els hereus dels subjectes passius no s'han subrrogat en la titularitat 
dels drets de concessió dels respectius nínxols. 

La  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delagacions  atribuïdes  per 
Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny,per unanimitat dels membres 
presents, aprova la següent relació presentada pel departament de recaptació 
en relació a les liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2018, corresponent a 
la  TAXA  PER  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  EN  CEMENTIRIS  LOCALS, 
CONDUCCIÓ  DE  CADÀVERS  I  ALTRES  SERVEIS  FÚNEBRES  DE 
CARÀCTER  LOCAL  CORRESPONENT  A L’EXERCICI  DE  2018.  amb  el 
següent detall :
 
TITULAR                                                                                                    OBJ. TRIBUTARI                                                                         IMPORT          
                                                             OEST NUM. 30 FILA 1                       11,50 €         
                                                             NORD NUM. 6 FILA 2                        11,50 €
                                                             EST-LAT-A NUM. 5 FILA 4                 11,50 €
                                                             LATERAL-A NUM, 25 FILA  4             11,50 €                 
                TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         46,00 €

 

20.- Expedient 769/2018. Aprovació padró Llar Infants febrer 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER 2018
 
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 padró cobratori del mes de febrer 2018 de la Llar d’Infants 
municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a  general 
coneixement.
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           FEBRER 2018
PERÍODE COBRANÇA :   15-03-2018 a 16-04-2018              
IMPORT :                            6.062,20 €

 

 



 

21.- Expedient 709/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
amb taules i cadires. Bar O'BROTHERS SCP

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 O’BROTHERS SCP –
LOCALITZACIÓ : Marquès d’Olivart, 30
TAULES : 4 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 192,00 €
 
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

 

 



 

22.-  Expedient 750/2018.  Llicència d'Ocupació de Bé de Domini  Públic 
amb taules i cadires. Bar Fig's

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 FIG’S 
LOCALITZACIÓ : Av. de la Sardana, 10 baixos
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

 

 



 

23.-  Aprovar  cessió  ús  Centre  Cívic,  sala  1,  per  reunió  Centre 
Excursionista pro Marxa Borges-Riu Set, el 9 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 : CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: miquel.lesborges@gmail.com 
ADREÇA : C/ ENSENYANÇA, 24 B, 6è 1a 
DIA UTILITZACIÓ : 9 MARÇ 2018 
HORARI : DE 19:30H A 22:00H 
MOTIU : REUNIÓ VOLUNTARIS MARXA BORGES-RIU SET 
MATERIAL : -         

 

24.-  Expedient  763/2018.  Cessió  d'espais  municipals  i  material.  Club 
bàsquet Borges. Pavelló poliesportiu

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.
 

  PAVELLÓ POLIESPORTIU I PAVELLÓ DE L’OLI 
 
ENTITAT :                     CLUB BÀSQUET BORGES-GARRIGUES         
 RESPONSABLE:           
 CORREU ELECT:           basquetborges@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      18/03/2018
 HORARI :                      de 9 h. a 14 h.
 MOTIU :                       "TROBADES ESCOLES DE BÀSQUET”
 
MATERIAL (AL PAVELLÓ DE L’OLI) 

150 cadires
Megafonia +  1 micròfon
1 taula gran
4 cubells escombraries 

 

25.- Expedient 764/2018. Cessió d'espais municipals i material. Centre de 
Recursos les Garrigues

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 
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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 :                  CRP DE LES GARRIGUES         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        crp-garrigues@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      14/03/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 14 h.
 MOTIU :                       "CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA” 
MATERIAL 
             100 cadires

Megafonia 
Projector i pantalla
cubells escombraries
Taules

 

26.- Expedient 592/2017. Concessió de subvenció per rehabilitació de façana en 
el nucli antic. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABLITACIÓ DE FAÇANES EN EL 
NUCLI ANTIC DE LES BORGES BLANQUES
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2017 es va aprovar 
la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes del  
nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2017.
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes en el nucli antic de les Borges Blanques van ser aprovades inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i van quedar aprovades definitivament en 
data 22 de juny de 2017. La seva publicació íntegra es troba en el  BOP de Lleida 
número 104 de data 31 de maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
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L’article sisè d’aquesta convocatòria estableix que la instrucció del procediment es durà 
a  terme  pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  que  emetran  informe  motivat  sobre  la 
valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits. 
 
En data 28 de novembre de 2017 es va presentar la següent sol·licitud de concessió de 
subvenció:
 

NOM SOL·LICITANT CONCEPTE OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST REFERÈNCIA CADASTRAL

Reparació integral de la façana 
(Reparar i pintar els balustres 
existents, netejar pedra de la 
façana i reparar l'arrebossat i 
pintar i substituir les canals 
existents) Nou, 27 6.251,15 2290006CF2929S0001SA

 
Els serveis tècnics municipals en data 8 de febrer de 2018 emeten informe motivat 
sobre la valoració i  idoneïtat  de les obres i  el  compliment  dels requisits  exigits  als 
efectes de concedir la subvenció en els següents termes:
 

“Sol·licitud nº 15,  c/ Nou, 27 
L’edifici  s’emplaça dins  de l’àmbit  del  nucli  antic  i  per  tant  objecte  de poder 
acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes.
 
El pressupost adjunt a la sol·licitud serveix per definir la intervenció i valorar si 
aquesta és objecte de ser subvencionada.
En el pressupost aportat hi ha partides d’obra, que per la definició que se’n fa, 
no es pot valorar si poden ser objecte de ser subvencionables, per tant caldrà 
que el titular defineixi més àmpliament el que suposa les partides següents:
 

Extracció de balcons existents i col·locació, amb un import de 1.050,25 €.
 
Ml de canal, amb part proporcional de peces especials. PVC blanc, amb 
un import de 2.002,13 €. Es considera que una canal de PVC no pot valer 
210,75 €/m i que el material utilitzat no és el idoni per trobar-se en l’àmbit  
del casc antic.

 
Per tot l’exposat es proposa deixar en suspens la sol·licitud de subvenció.
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018 es va acordar  
requerir al senyor … que definís més àmpliament què suposaven aquestes partides, 
atorgant-li un termini de 10 dies per presentar la documentació pertinent.
 
En data 20 de febrer de 2018 el senyor …aporta un nou pressupost més detallat amb 
els aclariments sol·licitats i el tècnic municipal emet en data 27 de febrer de 2018 un 
segon informe amb el següent contingut:

 

 



 

“SEGON  INFORME  TÈCNIC-  SUBVENCIÓ  PER  LA  REHABILITACIÓ  DE 
FAÇANES
 
Sol·licitud nº 15,  c/ Nou, 27
 
L’edifici  s’emplaça dins  de l’àmbit  del  nucli  antic  i  per  tant  objecte  de poder 
acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes.
 
La sol·licitud ha estat ja informada anteriorment on s’ha sol·licitat aclariments 
respecte a el pressupost presentat. En data 20 de febrer de 2018 el sol·licitant 
presenta  nou  pressupost  que  ha  d’esmenar  el  requeriment.  Del  pressupost 
presentat  es  considera  que  aclareix  els  dubtes  plantejats,  en  conseqüència 
s’informa favorablement la sol·licitud de subvenció de les obres amb un import 
de 7.313,95 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 5 i 17, el color  
del revestiment de la façana serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i  
adequat a l’entorn de l’edifici.
 
Tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta ho serà definitivament quan es 
comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de tota la façana, atès que 
la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota ella.” 
 

Fonaments de dret
Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, aprovada en 
la  sessió plenària  del  dia  30  de març de 2017,  el  text  íntegre de la  qual  ha estat 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 de data 31 de maig de 
2017. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals.
A la vista del informes emesos pels serveis tècnics municipals,  la Junta de Govern 
Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 
15 de juny, aprova els següents ACORDS:
 
Primer.- Declarar les obres i els pressupostos que es detallen a continuació idonis als 
efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de façanes en el 
nucli antic de les Borges Blanques, d’acord amb l’informe de valoració i idoneïtat de les 
obres emès pels serveis tècnics municipals en data 20 de febrer de 2018 per concórrer 
les circumstàncies previstes a l’Ordenança reguladora de les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les 
Borges Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març de 2017, el text  
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 

 



 

de data 31 de maig de 2017:
 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST 
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Reparació integral de la façana 
(Reparar i pintar els balustres 
existents, netejar pedra de la 
façana i reparar l'arrebossat i 
pintar i substituir les canals 
existents) Nou, 27 7.313,95 2290006CF2929S0001SA

 
Segon.- Reconèixer al senyor Josep M. Vilà Filella una subvenció equivalent del 50% del 
pressupost protegible, fins a un màxim de 3.000 euros per actuació, amb el següent detall: 
 

NOM SOL·LICITANT
IMPORT 
SUBVENCIONAT

3.000,00
 
Tercer.- Requerir a l’interessat que en el termini màxim de 10 dies, des de la data de la  
notificació  de  la  concessió  presenti  un  escrit  d’acceptació  d’aquesta  subvenció  al 
Registre  General  de  l’Ajuntament,  indicant  l’acceptació  de  la  subvenció  i  de  les 
condicions que constin en l’acta d’atorgament.
 
Quart.- Atorgar una bestreta del 100% de l’import de la subvenció una vegada s’hagi 
presentat l’escrit d’acceptació previst en l’acord anterior.
 
Cinquè.-  Els beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a:
 

Obtenir la llicència d’obres prèviament al seu inici.
 
Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini màxim fixat 
i complir les condicions que determinen la concessió (el color del revestiment de la 
façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i  adequat  a  l’entorn  de 
l’edifici).
 
Justificar les despeses realitzades.
 
Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament.
 
Comunicar  a  l’Ajuntament,  amb  acreditació  documental,  l’obtenció  d’altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa finalitat.
 

 
Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, etc.

 
Sisè.- Les obres hauran de començar dins del mes següent a la recepció de la bestreta 
de la subvenció i s’hauran d’executar dins del termini d’un mes des de l'inici de les 
mateixes. S’acceptaran actuacions iniciades en l’any natural de la convocatòria. 
Setè.- Advertir els interessats, que tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta no 
serà definitiva fins que no es comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de 

 



 

tota la façana, atès que la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota 
ella.
 
Vuitè.-  El termini de justificació d’haver executat les actuacions de rehabilitació serà 
d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas d’actuacions ja finalitzades en la 
data de la sol·licitud, el termini d’un mes es computarà des de la recepció de la bestreta 
de la subvenció. 
 
 
La  justificació  d’haver  executat  les  actuacions  de  rehabilitació  es  farà  mitjançant 
l’aportació de la documentació següent per part del beneficiari:
 
1. Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament.
2. Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau.
3. Factures que justifiquin l’import subvencionat.
 
Una vegada comprovada la documentació presentada, es procedirà a practicar la visita 
de comprovació i s’elaborarà informe tècnic sobre la correcta execució de l’obra.
En el cas que es detecti alguna deficiència o mancança es concedirà el termini màxim 
d’1  mes,  per  esmenar  les  anomalies.  Si  transcorregut  aquest  període no s’hagués 
produït l’esmena es perdrà la subvenció.
En  el  cas  que  el  cost  real  de  l’obra  acreditat  mitjançant  factures  sigui  inferior  al 
pressupost presentat a la sol·licitud de la llicència d’obres, es procedirà, en el termini 
màxim de 10 dies, a la devolució de la part proporcional de la subvenció abonada.
 
Novè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 
efectes oportuns. 

 

27.- Expedient 585/2018. Exp. 024/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor …. 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. 024/18 585/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 78055478-X
Domicili: av. Onze de setembre, 13-15
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Onze de setembre, 22
Referència cadastral:  2485049CF2928N0001SO       
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 34,70€
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 =57,70 € 

 
ACTUACIÓ:  Fer  tancament  en  façana  del  solar.  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.

 

28.- Expedient 475/2018. Exp. 021/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Parròquia de l'assumpció de la Mare de Déu.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  Josep 
Domènech Perera en representació de la PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE 
LA MARE DE DÉU 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. 021/18 475/2018 Gestiona 
Sol·licitant: PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU
NIF: R--2500154-F
Domicili: Castell Alt, 1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Castell Alt, 1
Referència cadastral: 2391701CF2929S0001GA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.975,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 00,00€ (Exempt)
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 = 23,00 € 

 
ACTUACIÓ: Pintar les façanes i les reixes de les finestres de l’edifici 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. 
 
S’ha sol·licitat per aquestes obres la subvenció de rehabilitació de façanes, la 
qual  ha estat  informada favorablement amb la  condició  que el  color  de la 
pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 

 



 

Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

29.- Expedient 633/2018. Exp. 027/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor  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. 027/18 633/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 78086142-S
Domicili: Vila de Toluges, 5F
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Vila de Toluges, 5F
Referència cadastral: 2683876CF2928S0001LJ
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 17,25€ 
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 = 40,25 € 

 

 



 

ACTUACIÓ: Enrajolar jardí (uns 35m²). 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

 

30.- Expedient 733/2018. 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 15 de juny, 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  46.737,73€  corresponent  a  l’exercici  de 
2018

 

31.- Expedient 730/2018. 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  2.607,35€ corresponent a l’exercici de 2017

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

32.- 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  26  de  febrer  al  2  de  març  de  2018,  per  al  seu 
coneixement

 

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

20.- 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 h del dia 5 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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