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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  1/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de gener de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Tere Garanto Solsona, secretària e.f. de l’Ajuntament 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS D’AGROQUÍMICS LES 
BORGES SL 

5.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ FIRA DE L’OLI 

7.- AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 2ª EDICIÓ DE LA CIUTAT 
DE LLEIDA-STM MTB ULTRAMARATÓ 

8.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

9.- ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS 



 
 
 
 
10.- ELECCIÓ DELS LOCALS I LLOCS PER DUR A TERME ACTES DE 
CAMPANYA AIXÍ COM INDRETS PER LA PROPAGANDA ELECTORAL 
PER DIVERSES ELECCIONS: 

10.A).- ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

10.B).- ELECCIONS AGRÀRIES 

11.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CARRER ABADIA 

12.- PAGAMENT RECAPTACIÓ MARATÓ TV3 I ATORGAMENT AJUT 
ECONÒMIC 

13.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de desembre de 2015, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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. 22, 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 

 
 

 CENTRE CÍVIC 



 
 
 
 

 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
Sra. Presidenta 

13 gener 2/4 5 tarda 100 cadires aprox. Xerrada de l’empresa DANONE 

 

 
 MAGATZEM LLOGAT PER FER CARROSSES A L’AV. FRANCESC MACIÀ 

 
ENTITAT DIA MATERIAL MOTIU 
AMPA COL.LEGI MARE DE 
DÉU DE MONTSERRAT 
 

A partir d’ara i fins a finalitzar 
festa Tres Tombs 

 3 taulons 

 8 cavallets 
 

Festa Tres Tombs 

 
 
 
3.- 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: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

4 Est B 4   36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 
 
 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS D’AGROQUÍMICS LES 
BORGES SL 
 

Identificació de l’expedient: 
 
Exp: 26/2015 
Promotor: Agroquímics les Borges, SL 
Ubicació: Polígon industrial de les Verdunes, parcel·les: 11-12 
 
El Sr. Xavier Minguet Roca, en nom i representació de l’empresa: “Agroquímics 
Les Borges, SL” en data 8 de juliol de 2015 va presentar instància sol·licitant 
llicència ambiental per a iniciar l’activitat de: ““Almacenamiento y 
Comercialización de abonos, semillas, productos fitosanitarios y material 
alimentario vinculado a la agricultura”. 
 
En data 15 de desembre la Ponència ambiental del Consell Comarcal de les 
Garrigues va emetre el seu informe, el qual transcrit literalment és el següent: 
 



 
 
 
 

“PONÈNCIA COMARCAL D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LES GARRIGUES 

 
 

Exp.:  2015/10 
Interessat:  AGROQUIMICS LES BORGES, SL 

Activitat:  “Almacenamiento y Comercialización de abonos, semillas, productos 
fitosanitarios y material alimentario vinculado a la agricultura”. 

Localització:  Parc 11 i 12, Pol. Ind. Verdunes – Les Borges Blanques - 25400 

Classificació (segons Llei 20/2009): 
L’activitat prevista es classifica d’acord amb els annexos de la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, dins el grup d’altres activitats, en l’annex II epígraf 12.10 
“Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, 
productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una 
capacitat superior a 50m3, tret de les instal·lacions expressament excloses de 
tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.”. 

 
D’acord amb el que disposa la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, s’emet informe per a l’obtenció del permís 
ambiental per a la legalització de l’activitat indicada, amb el contingut següent: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Dades de l’expedient 
 
Núm. expedient:  2015/10 
Nom de l’empresa: :  AGROQUIMICS LES BORGES, SL 
Adreça fiscal empresa: Parc 11 i 12, Pol. Ind. Verdunes - Les Borges Blanques 
- 25400 
NIF: B – 25.036.955 
Classificació: Annex II, Epígraf 12.10. 
Descripció activitat: “Almacenamiento y Comercialización de abonos, semillas, 
productos fitosanitarios y material alimentario vinculado a la agricultura”. 
Coordenades UTM USO 31 X: 320.222,55 Y: 4.597.464,57 
Data de la sol·licitud: 9 de juliol de 2015 
Tècnic redactor i director d’obra: Montserrat Rami Pueyo. Enginyera Tècnica 
Industrial, col·legiat 21.576 de l’oficina tècnica Adell Ingenieros S.L. 
 
Documentació que s’acompanya amb la sol·licitud 
 

- Projecte implantació d’activitat: Proyecto ambiental de actividad (Anexo 
II) y epq para acondicionamiento edificio industrial destinado a 
“Almacenamiento y comercialización de abonos, semillas, productos 
fitosanitarios y material alimentario vinculado a la agricultura”. Redactat 
per Montserrat Rami Pueyo. Enginyera Tècnica Industrial, col·legiat 
21.576 de l’oficina tècnica Adell Ingenieros S.L. 



 
 
 
 

- Anexo justificativo para la modificación del diseño y capacidad del 
parque de abonos líquidos proyectado, debido a informe de inspección 
de Explotación de la autopista AP-2, Nº REF: 2015/035. AP-2. 

- Assumeix Direcció facultativa 

- Projecte de legalització elèctrica: Proyecto de instalacion electrica en 
B.T. para Acondicionamiento edificio industrial destinado a 
“almacenamiento y comercializacion de abonos, Semillas, productos 
fitosanitarios y material Alimentario vinculado a la agricultura”. 

 
Al·legacions durant el període d’informació pública i veïnal 
 
El 14 de setembre de 2015 l’Ajuntament de les Borges Blanques expedeix el 
certificat sobre el resultat de la informació pública i l’audiència als veïns. Aquest 
certificat indica que, transcorreguts els terminis atorgats no es va formular cap 
al·legació. 
 
Altres informes 
 
La Secretaria de estado de infraestructuras, transporte y vivienda emet informe 
favorable del inspector de explotación de la autopista AP-2 y resolució 
d’autorització, una vegada es modifica el projecte original amb l’annex 
presentat. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Objecte del projecte 
 
Es vol obtenir la Llicència Ambiental d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per a la 
implantació d’una empresa dedicada a l’emmagatzematge i comercialització 
d’adobs, llavors, productes fitosanitaris i material alimentari vinculat a 
l’agricultura. 
Descripció del projecte 
 
En relació a les emissions a l’atmosfera, segons projecte: 
 

1.8.1-Contaminación atmosférica. 
 
Dado el tipo de actividad, no se puede hablar de la existencia de 
emisiones a la atmósfera. 
 
1.8.2-Emisiones difusas. 
 
Dadas las características de esta actividad, las emisiones difusas que se 
provocan son mínimas. 
 



 
 
 
 

Estas emisiones escaparán al exterior a través de la puerta de entrada. 
No se considera que estas emisiones puedan producir ningún tipo de 
molestia al hallarse la actividad en zona industrial. 

 
En relació a les emissions d’aigües residuals, segons projecte: 

 
1.8.6.4-Características de los afluentes. 
 
Las aguas residuales son las procedentes del aseo siendo esta 
asimilable a las domésticas, y cumplirán en todo caso los parámetros 
establecidos en las ordenanzas municipales. 
 
El orden de los parámetros que caracterizan este tipo de aguas son los 
siguientes: 

-(Mes) Materias en suspensión 200 mg/l 
-(MO) Materias oxidables 250 mg O2/l 
-(SOL) Sales solubles 2.460 μS/cm³ 
-(MI) Materias inhibidoras 6 Equitox/m³ 
-Temperatura 15 ºC 
-pH 6,00 

 
1.8.6.5.-Sistema y unidades de tratamiento. 
 
La red interior se compone básicamente de una tubería principal que 
donde desembocan los conductos de los aseos que son de P.V.C. y que 
conecta directamente al colector de la red general de alcantarillado 
municipal. 
 
No se prevé ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales en esta 
actividad debido el agua sólo se utiliza en la zona de aseo por tanto sus 
características de asimilables a domésticas, y son admitidas para su 
tratamiento en la depuradora municipal de aguas residuales sin ningún 
tipo de limitación. 
ADELL INGENIEROS S.L 
La zona donde se almacenan productos fitosanitarios, disponen de 
arquetas 
de recogida de vertidos. 

 
En relació a la producció de residus sòlids, segons projecte: 

 
1.8.7.-Residuos sólidos. (Generación de residuos). 
 
1.8.7.1.-Detalle de los focos de generación de residuos. 
 
-Caracterización y tipología. 
 
Los residuos gestionados, son los propios de la actividad que a 
continuación se describen: Envases vacios de productos fitosanitarios. 
 



 
 
 
 

Técnicas empleadas para su reducción en origen. 
 
Los residuos generados de la zona administrativa, serán recogidos por 
los servicios municipales, pues no superan el 1m3. 
 
Se trabaja una media de 220 días al año, a una media de 9 horas 
diarias. El horario de apertura de la actividad es de 8:00 a 13:30 y de 
15:30 a 19:00, en un único turno a jornada partida. 
 
1.8.7.2.-Gestión de los residuos. 
 
Los residuos generados envases vacios fitosanitarios serán gestionados 
por empresa gestora autorizada. 

 
L’establiment no està inscrit al Registre de productors de residus 
industrials. 
 
Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant 
transportistes i gestors autoritzats. 

 
3. FORMULACIONS DE L’INFORME INTEGRAT 

 
3.1 CARÀCTER DE L’INFORME 

 
Vista la documentació presentada, vistos els informes dels vectors i vista 
l’avaluació ambiental realitzada per la Ponència Ambiental de la Comarca de 
les Garrigues, s’emet informe FAVORABLE amb les següents condicions: 
 
3.2 CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 

 
3.2.1. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1. AGROQUIMICS LES BORGES, SL haurà de gestionar els residus generats 

per la seva activitat d’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 
93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de 
les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment. 

 
2. Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar segons s’indica en el 

projecte i segons la normativa d’emmagatzematge de productes perillosos 
que li afecti i estigui en vigor. 

 
3. D’acord amb l’article 12.2 de la Ley 10/98, de residus, cadascun dels 

residus valoritzables s’haurà de classificar i emmagatzemar 
diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.  



 
 
 
 
 
4. AGROQUIMICS LES BORGES, SL haurà de disposar d’un registre de 

residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 93/99, sobre 
procediments de gestió de residus. 

 
3.2.2. EMISSIONS A L’ATMOSFERA 
 
Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir 
una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la 
presa de mostres segons el que s'estableix a l’article 7 del Reial decret 
100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions 
bàsiques per a la seva aplicació i a les instruccions tècniques de la direcció 
general sobre aquesta matèria. 
 
3.2.3. ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
 
Condicions particulars 
 
1. La xarxa d’abocament d’aigües residuals disposarà d’una arqueta 

per a la pressa de mostres. 

En aquest sentit, es recorda que els possibles vessaments de productes 
contaminants derivats de l’activitat s’haurà de procurar recollir-los amb 
materials absorbents adequats, emmagatzemar-los i gestionar-los com a 
residu. 

 
2. L’establiment haurà de dur a terme les mesures preventives 

necessàries, com ara xarxes de drenatge perimetrals, per tal de minimitzar 
el volum d’aigües pluvials que entren en contacte amb zones de treball 
potencialment contaminades. 

 

 Emissió a les aigües 

 
L’autorització d’abocament no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a 
altres usos de l’aigua que els lligats a l’activitat autoritzada, especialment de les 
anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial 
decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de 
manera natural. 
 
La immissió de l’abocament en el medi receptor complirà els objectius de 
qualitat assenyalats en el Pla hidrològic corresponent i en el Reial decret 
60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de 
la política d’aigües. 
 



 
 
 
 
Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que 
l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures 
complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries. 
 
Condicions generals 
 

 El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte 
estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i 
extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona 
responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a 
dur a terme aquesta tasca. 

 El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil 
accés que permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament.  

 Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les 
instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats 
analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 L’atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de 
sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui. 

 Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, 
instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari. 

 El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels 
autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres 
autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la 
que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d’aigües residuals 
procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta 
autorització. 

 
3.2.5. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
 
Caldrà complir amb la normativa aplicable envers la contaminació lluminosa és 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07. 
 

4. MESURES ADMINISTRATIVES 

 
Caldrà portar a terme un control inicial mediambiental en el moment de la 
posada en funcionament de l’activitat, i els posteriors controls periòdics, d’acord 
amb el que estableix la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i el Reglament que la desenvolupi. 



 
 
 
 
 
El control inicial s’haurà de realitzar per part d’una empresa col·laboradora de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i sempre abans que finalitzi el 
període de prova des de la posada en marxa de l’activitat.  
 
o CONDICIONS DE CONTROL 

 
En general s’hauran de comprovar els aspectes que figuren en el projecte bàsic 
de llicència ambiental, en l’altra documentació presentada i, també, les 
condicions de Resolució de la llicència ambiental; i en particular s’hauran 
d’efectuar les següents comprovacions: 
 
Residus: 
 
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de 
la Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar 
les següents comprovacions: 

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els 
previstos; 

- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus; 

- que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre 
procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de 
control; 

- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge 
de residus són les previstes i estan en bon estat d’ús; 

- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge 
de residus. 

 
Aigües residuals: 
 
Les condicions d’abocament especificades, s’hauran de comprovar als controls 
inicials i periòdics preceptius de la llicència ambiental. 
 
Al control inicial es comprovaran que les instal·lacions de l’activitat estiguin 
degudament legalitzades segons les normes particulars de cada tipus 
d’instal·lació. 
 
OBSERVACIONS 
 
S'emet aquest informe integrat sens perjudici dels requisits i condicions 
exigibles a l’establiment d’acord amb la normativa de competència de 
l’administració local.  
 



 
 
 
 
En el cas de produir-se al·legacions, aquestes hauran de ser trameses, 
novament, a aquesta Ponència Comarcal per tal de poder ser incorporades a 
l’expedient.” 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució provisional de la llicència ambiental 
a l’empresa Agroquímics les Borges, SL de l’inici de l’activitat de 
“Emmagatzematge i comercialització d’adobs, llavors, productes fitosanitaris i 
material alimentari vinculats la l’agricultura, local situat al polígon Industrial de 
les Verdunes parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques.  
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 312,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord de la proposta de resolució provisional a 
l’interessat , al Ministerio de Fomento i al Consell Comarcal de les Garrigues en 
temps i forma perquè en el termini de 15 dies puguin formular al·legacions. Si 
passat aquest termini no es presenta cap al·legació aquesta proposta de 
resolució provisional esdevindrà definitiva i s’elevarà a l’òrgan municipal perquè 
n’emeti la resolució. 
 
 
 
5.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 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 les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 752   Indústria, 12 Gual:    92,50 € 

Placa:   16,00 € 
Gual 753   Comerç, 19 Gual:    92,50 € 

Placa:   16,00 € 
Gual 754  Marius Torres, 29 Gual:    92,50 € 

Placa:   16,00 € 

 
 
 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ FIRA DE L’OLI 
 

El proper cap de setmana 16 i 17 de gener de 2016 tindrà lloc a les Borges la 
realització de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra. Per tal de promocionar 



 
 
 
 
aquest esdeveniment i potenciar així l’afluència de visitants a la fira, és 
necessari donar publicitat a través de mitjans de comunicació 
 
L’empresa Red Comunicació, suficientment capacitada per a la prestació del 
servei, ha presentat un pressupost que s’ajusta als interessos municipals.  
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, 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 servei atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
El pressupost per a l’any 2016 encara no ha estat aprovat i que per tant es 
prorroga amb efectes a 1 de gener de 2016 el pressupost de l’any anterior, 
(2015)  motiu pel qual hi ha crèdit suficient a la partida del pressupost prorrogat 
431 22602. En l'aprovació del pressupost del 2016 caldrà tenir present el 
compromís adquirit per aquesta despesa i aprovar el crèdit suficient per a la 
seva cobertura. 
 
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 delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa RED COMUNICACIÓ de Terrassa, amb NIF 
37746010C el contracte menor de serveis de comunicació per la Fira de l’Oli de 
Qualitat Verge Extra de 2016, consistent en: 
 

3 emissions de 20” a Matins TV3 (11, 12 i 13 de gener) 
1 emissió de 20” a TN-Cuines (15 de gener) 
1 emissió de 20” a Divendres (15 de gener) 
1 emissió de 20” a TN Migdia Entrada (14 de gener) 

 



 
 
 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(3.787,30 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 431 22602 del pressupost 
municipal prorrogat de 2015.  
 
Tercer.- Aprovar la factura presentada en data 2 de gener de 2016 de Red 
Comunicació per import de 3.787,30 € (IVA vigent inclòs) per tal de poder 
efectuar el seu pagament 
 
Quart.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 

 

7.- AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 2ª EDICIÓ DE LA CIUTAT 
DE LLEIDA-STM MTB ULTRAMARATÓ 

 

En data 30 de desembre de 2015 es rep a l’Ajuntament un escrit del Club 
Ciclista Pedales del Mundo de Vielha, on s’explica que el proper 13 de febrer 
de 2016 tindrà lloc la 2ª edició de la Ciutat de Lleida –STM MTB Ultramarató. 
Aquesta prova serà la primera de la Copa Catalana Internacional de BTT 
Ultramarató d’aquesta temporada i al mateix temps també obrirà l’Open 
d’Espanya de BTT Ultramarató. 
 
El dia 13 de febrer 200 ciclistes passaran pels senders i pistes del terme de les 
Borges per on transcorrerà l’esmentada cursa. L’organització de la prova 
adquireix el compromís de deixar nets de senyals de marcatge els espais i 
camins per on transcorre la mateixa. 
 
Així mateix, demanen que l’Ajuntament autoritzi el pas d’aquesta ultramarató 
pels camins municipals del terme municipal de les Borges Blanques 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar el pas dels ciclistes pels camins municipals del terme de les 
Borges Blanques durant la realització de la 2ª edició de la Ciutat de Lleida – 
STB Ultramarató, la qual tindrà lloc el proper 13 de febrer, transcorrent part del 
circuït per les partides els Bessons, Pla del Pepe, Comandilla, Marquesos, etc.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins i espais del circuït nets de qualsevol tipus de brossa que puguin llençar 
els participants. 
 
 



 
 
 
 
 
 

8.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  
 
Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, 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 les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS D.N.I LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

187/15   Ramon Llull, 33 147,92 
Canviar rajoles cuina i bany i 
substitució de finestres (sense 
canvis estructurals) 

189/15   
Ensenyança, 24, esc. 
B, 2n-4a 

109,75 
Canviar sanitaris i enrajolat del bany 
i de la cuina 

191/15   Carrerada, 3 44,35 
Fer gosseres desmuntables amb 
vorera davant i coberta de xapa 
metàl·lica 

195/15   Raval de Lleida, 35 40,35 Reparar arrebossat de la façana 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
9.- ACORD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
  
En data 19 de novembre de 2015 amb registre d’entrada número 2863/18, el senyor 
Salvador Farré Pastor sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona 
gestió dels residus amb motiu de la llicència d’obres exp. 66/13 concedida per la Junta 
de Gover Local de data 11 de febrer de 2014, i presenta còpia del certificat de data 5 
de novembre de 2015 del gestor d’aquests residus, l’empresa Jaume Oró, SL, segons 
el qual “el Sr. M.    amb domicili al c/ Màrius Torres núm. 26 de les Borges Blanques va 
portar a l’abocador de runes de les Borges Blanques: 
 

 3.200 kg de runa el 05-03-15, albarà 357/3156 

 3.500 kg de runa el 09-03-15, albarà 357/3163 

 1.500 kg de runa el 30-06-15, albarà 457/3448” 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 1 de desembre de 2015, a la vista dels 
informes tècnic i jurídic emesos, va acordar concedir al senyor ...i a la senyora ....un termini 
de 10 dies hàbils, per a justificar la diferència de runa efectivament dipositada a l’abocador 
de runes de les Borges Blanques (23.000kg) respecte la inicialment prevista en l’Estudi de 

Gestió de residus aportat (8.200 kg), segons certificat emès per l’empresa Jaume Oró, SL, 
gestor de residus. 



 
 
 
 
 
En data 15 de desembre de 2015 els interessats presenten la documentació signada pel 
tècnic redactor del projecte, l’arquitecte Jordi Granell Sió, relativa a la justificació la 
diferència en quantia dels residus previstos a l’estudi i el que es justifica realment. 
 
L’arquitecte tècnic municipal en data 17 de desembre de 2015 informa que en aquesta 
documentació aportada es justifica la diferència produïda, per la qual cosa proposa que es 
retorni la totalitat de la fiança dipositada, amb un import de 248,27 € 
 
Per tot l’exposat, en virtut dels antecedents i informes esmentats, aquest Junta de Govern 
Local, per unanimitat ACORDA:  

 
Primer.- Retornar al senyor  i a la senyora     la totalitat de la fiança de la fiança dipositada 
en data 20 de setembre de 2013 per garantir la bona gestió dels residus generats amb 

motiu de la llicència d’obres exp. núm. 066/15, per import total de 248,27 € per entendre 
justificada la diferència d’amidament de tones de residus entre el que figura a l’estudi de 
gestió de residus i la quantitat realment produïda. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor   i a la senyora     en temps i forma. 
 
 
 
 

10.- ELECCIÓ DELS LOCALS I LLOCS PER DUR A TERME ACTES DE 
CAMPANYA AIXÍ COM INDRETS PER LA PROPAGANDA ELECTORAL 
PER DIVERSES ELECCIONS: 
 
10.A).- ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
En data 28 de desembre de 2015 s’ha rebut una carta de l’Oficina del Cens 
Electoral, segons la qual, i en previsió de la celebració de les Eleccions al 
parlament de Catalunya l’any 2016, demanen la relació de Meses i locals 
electorals amb l’adreça corresponent. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
 
Primer.- Que el llistat de Meses Electorals no varia respecte les anteriors 
eleccions, essent correctes les que consten al llistat enviat per l’Oficina del 
Cens Electoral. 
 
Segon.- Que el local electoral serà al pavelló de l’Oli, situat al c/ Indústria, 9 de 
les Borges Blanques 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Oficina del Cens Electoral per al seu 
coneixement i als efectes oportuns 
 
 
10.B).- ELECCIONS AGRÀRIES 
 



 
 
 
 
En data 30 de desembre de 2015 s’ha rebut una carta del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – Secretaria General -  segons la 
qual, el proper 28 de febrer de 2016, tindrà lloc les eleccions agràries. 
Demanen a l’ajuntament  els emplaçaments per a la col.locació de cartells de 
les candidatures, els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització 
d’actes de campanya electoral, i el local on es celebraran les votacions 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 
 
Primer.- Que els emplaçaments per a la col.locació de cartells de les 
candidatures serà a la Placeta del Terrall, en 3 plafons que l’Ajuntament 
instal.larà de forma expressa durant la campanya electoral 
 
Segon.- Que els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització 
d’actes de campanya electoral serà a la Casa de la Cultura, situada al passeig 
del Terrall 
 
Tercer.- Que el local on es celebraran les votacions serà a la planta baixa del 
Centre Cívic, situat a la pl. de la Constitució núm. 30 
  
Quart.- Comunicar aquest acord a la comissió territorial del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per al seu coneixement i als 
efectes oportuns 
 
 
 
 

11.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CARRER ABADIA  
 

La zona de l’entorn del c/ Abadia, a tocar de l’església parroquial i de la Plaça 
Constitució, es troba en molt mal estat i impedeix disposar d’un bon accés al 
centre de la ciutat des del c/ Castell Alt. Es tracta d’un emplaçament que forma 
part del recorregut turístic de la ciutat al nucli antic de la població. 
 
Per tal de poder millorar aquesta zona, es va redactar un projecte 
d’urbanització de la plaça del carrer Abadia per part de l’arquitecte tècnic 
Francesc Casals Piera amb un import total de 104.165,73€ (IVA vigent inclòs), 
el qual s’havia desglossat en dues fases: la Fase I, amb un pressupost 
84.229,62,-€ (IVA inclòs) i la Fase II, amb un pressupost 19.936,11,-€ (IVA 
inclòs). Aquest projecte va ser aprovar inicialment per la junta de Govern Local 
en data 11/08/2015 i de forma definitiva en data 15/09/2015 
 
El mes de desembre de 2015, l’arquitecte tècnic de l’obra, Francesc Casals, 
presenta un modificat del projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la plaça 
del carrer Abadia. En aquest modificat el pressupost inclou les partides de la 
fase 2 del projecte inicial modificades i ajustades al que s’ha d’executar. El 
pressupost també inclou noves partides que substitueixen les modificades de 



 
 
 
 
 La fase 1 del pressupost del projecte inicial i també se’n dedueix les partides 
que no s’han realitzat de la fase 1, tot plegat resulta que el pressupost 
d’execució per contracta per finalitzar l’actuació pugi 34.584,05 €, en 
conseqüència el pressupost d’execució per contracta del conjunt del projecte 
serà 118.813,67 € en comptes de 104.165,73 € del projecte inicial (imports amb 
el 21% d’IVA), la qual cosa no supera el 20% del pressupost inicial. 
 
S’han emès informes favorables per part de la secretària i de la interventora. 
 
A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de 
l’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha 
de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local, essent el 
tràmit a seguir el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada, ja que el pressupost total del projecte ascendeix a 
118.813,67 € (IVA vigent inclòs) i no supera el 10% dels recursos ordinaris. 
 
Vistos aquests antecedents, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, la Junta de Govern Local per unanimitat 
dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CARRER ABADIA de les 
Borges Blanques, elaborat per l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera, amb 
un pressupost 118.813,67 € (IVA vigent inclòs), essent el pressupost 
d’execució per contracta per finalitzar l’actuació de 34.584,05 € (IVA vigent 
inclòs) 
 

 

 

12.- PAGAMENT RECAPTACIÓ MARATÓ TV3 I ATORGAMENT AJUT 
ECONÒMIC 

Durant el mes de desembre les diferents entitats de la població han dut a terme 
activitats per tal de recaptar diners per la Marató de TV3, aquest any dedicada 
a la diabetis. La quantitat recaptada en total ha estat de 3.538,61 €. 

La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA: 

Fer un ingrés de 4.000 € al compte corrent de la Marató de TV3 per tal de 
col.laborar en aquesta campanya, dels quals 3.538,61 € corresponen a les 
aportacions per part de les entitats i 461,39 euros de l’Ajuntament per tal 
d’arrodonir la xifra en 4.000 euros. 

 



 
 
 
 
 
13.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
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 56.680,46 €. 
 
 
 
14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 29 de desembre de 2015 al 5 de gener de 2016, per al seu 
coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària e.f.       L’Alcalde 
 


