
 
 
 
 

JGVL2016 / 3gener19 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  3/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 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 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Excusa la seva assistència: 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària 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.- AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU 
DE LA FIRA NATURA – IPCENA - 

4.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

5.- AUTORITZACIÓ DE LA MARXA EN BTT  TERRALL-GARRIGUES 

6.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS DAMIÀ ALENTORN 

7.- ACORD PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 



 
 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA 
D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA PER REGULAR LA CONCENTRACIÓ 
D’ALUMINI A L’ETAP DE LES BORGES BLANQUES 

9.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

10.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT BOMBA DE CALOR 
PER LA LLAR D’INFANTS 

11.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

12.- 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 19 de gener de 2016, 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 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
DEP. D’ENSENYAMENT 
ESCOLA SANT JORDI 
Coordinadora educació infantil 

7 març 13 a 14:45 Excursió a les Borges i demanen l’ús del pavelló 
per poder dinar i anar al lavabo 



 
 
 
 
 

 

 
 CENTRE CÍVIC 

 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL/ NECESSITATS MOTIU 
SÍNDIC DE GREUGES 
 

18 febrer Tot el dia  Base de dades de les entitats de 
les Borges 

 Adreces electròniques i/o telèfons 
dels mitjans de comunicació locals i 
comarcals 

 Anunci de la visita a la pàgina web 

 Contacte empresa que faci 
bustiades 

Atendre a les 
persones que vulguin 
plantejar alguna 
queixa o fer consultes 

CUP BORGES 
 

22 gener 2/4 6 tarda  Sala balcons Taller pràctic sobre 
contaminació dels sols 
adreçat als infants 

CUP BORGES 
 

22 gener 2/4 9 vespre  Sala planta baixa Xerrada-debat sobre 
els efectes del glifosat 

 
 

 CASA DE LA CULTURA – Sala Maria Lois 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
CUP BORGES 
 

23 gener 6 tarda Projecció pel.lícula “la voz del viento” 

 
 
 
3.- AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU 

DE LA FIRA NATURA – IPCENA -  
 
El senyor   , secretari general d’IPCENA, presenta escrit a l’Ajuntament  
sol·licitant autorització per penjar banderoles als fanals del Raval de Lleida 
(direcció d’entrada a les Borges i fins al desviament cap a Castelldans), entre 
els dies 15 de febrer i 12 de març, anunciant la XVIII Fira Natura, la qual tindrà 
lloc els dies 4 a 6 de març a Lleida 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar a IPCENA – Institució de ponent per la Conservació i 
l’estudi de la Natura, a la instal·lació de banderoles als fanals del Raval de 
Lleida (direcció d’entrada a les Borges i fins al desviament cap a Castelldans), 
entre els dies 15 de febrer i 12 de març, essent la instal·lació i la recollida a 
càrrec de IPCENA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma, amb 
l’advertiment que segons l’establert a l’ordenança fiscal núm. 7 i d’acord amb 
l’informe del gerent d’urbanisme, abans de dur a terme la instal·lació de les 
banderoles, caldrà presentar a l’Ajuntament una garantia de 100 €, que es 
retornarà un cop s’hagin retirat totes les banderoles i es comprovi el perfecte 
estat de l’enllumenat 



 
 
 
 
 
 
 
4.- 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 

15 Oest B 3   36,5 € 

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

 

 
5.- AUTORITZACIÓ DE LA MARXA EN BTT  TERRALL-GARRIGUES 
 
En data 12 de gener de 2016 es rep a l’Ajuntament un escrit del Club Ciclista 
Ateneu Garriguenc, on s’explica que el proper 17 d’abril de 2016 tindrà lloc la 
tradicional marxa amb BTT Terrall - Garrigues. 
  
El circuit de l’esmentada marxa travessa algunes carreteres i per tant el servei 
Català de Trànsit els demana autorització escrita dels diversos municipis per on 
passa la marxa. 
 
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 marxa amb BTT Terrall-Garrigues, 
la qual tindrà lloc el proper 17 d’abril, transcorrent part del circuït pel terme 
municipal de les Borges Blanques.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins i espais del c   ircuït nets de qualsevol tipus de brossa que puguin 
llençar els participants, així com d’indicadors de la marxa. 
 
 
 
6.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS  
 



 
 
 
 
EL Sr.    , ha presentat una comunicació d’inici de l’activitat de taller de 
fotografia, al local situat al C. Sant Jaume, 40 2n. La Junta de Govern local, en 
data 19 de gener de 2016, ha pres, entre altres, el següent acord, el qual 
transcrit literalment és el següent: 
 
“INFORME SERVEIS TÈCNICS 
 
Exp. 45/2015 
Titular:  
Emplaçament: c/ Sant Jaume, 40, 2on 
Tipus d’activitat:  Taller de fotografia  
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 
Comunicació prèvia de 22-12-2015 
Declaració responsable signat pel titular en data 22-12-15. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Epígraf: M-742  
Descripció: “activitats de fotografia” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons ≤ 120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, en data 12 de gener el Sr. Xavier Arqués, tècnic 
municipal emet informe FAVORABLE respecte de les condicions ambientals i 
d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita, sempre i 
quan la superfície construïda no sigui superior a 120 m2.  
 
El titular de l’establiment ha de disposar d’un certificat tècnic justificatiu del 
compliment de la normativa vigent redactat per tècnic competent. “ 
 
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.- Donar-se per assabentada de la comunicació efectuada pel Sr.,    de 
l’inici de l’activitat de taller de fotografia, al local del  c/ Sant Jaume, 40 2n de 
les Borges Blanques. 



 
 
 
 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 125,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 

 
 
7.- ACORD PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, 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 la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions 
de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes que s’especifica en el quadre 
annex, essent l’import total de 356,50 €, amb el següent detall: 
 
NÚM. 
EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ MESOS M. IMPORT   

094/13  av. Jaume I, 2 0,25 4 16,50 
desembre 2015 
(tarifa mínima) 

001/15  Via Aurèlia, s/n 0,25 60 127,50 desembre 2015 

076/15  
pl. Constitució, 21-
23 1 25 212,50 desembre 2015 

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

 

 
 
8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA 

D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA PER REGULAR LA CONCENTRACIÓ 
D’ALUMINI A L’ETAP DE LES BORGES BLANQUES 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2015 es va 
adjudicar el contracte menor d’obres per a la “Instal·lació d’una planta de 
regulació de la concentració d’alumini a l’ETAP de les Borges Blanques”, a 
l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU (SOREA, 
SAU), pel preu de 19.035,20 € (IVA vigent no inclòs), per ser la proposta més 
avantatjosa als interessos municipals.. 
 
S’ha emès la certificació núm. 1 i única de l’obra, per import de 19.035,20 €, 
(dinou mil trenta-cinc euros, amb vint cèntims), IVA vigent no inclòs, que ha 
estat degudament signada pel director de l’obra.  
 



 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra d’Instal·lació d’una 
planta de regulació de la concentració d’alumini a l’ETAP de les Borges 
Blanques, per import de dinou mil trenta-cinc euros, amb vint cèntims 
(19.035,20 €) IVA vigent no inclòs, presentada per l’empresa Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU (SOREA, SAU), de les Borges 
Blanques, amb NIF A-08146367 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució 
d’aquest  acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
 
 

9.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS  
 
Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de junta de govern local 
en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2015. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a les 
següents entitats: 
 
Entitat Subvenció Anticipat Pendent 
    

ASSOC. TEATRAL NISSAGA 2.500,00 1.250,00 1.250,00 
AMICS DEL TERRALL 1.980,00 990,00 990,00 
PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA (CÀRITAS) 1.350,00 675,00 675,00 



 
 
 
 
COLLA BRUT NATURA 450,00 225,00 225,00 
ATENEU POPULAR GARRIGUENC 2.700,00 1.350,00 1.350,00 
    

Total pagament pendent   4.490,00 

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
 

10.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT BOMBA DE CALOR 
PER LA LLAR D’INFANTS 

 
La regidora d’ensenyament, Maria Fusté, informa que fa dies s’ha espatllat la 
bomba de calor de la sala de llitets de la Llar d’Infants. 
 
L’empresa Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i Cunillera SCP – a petició de 
la regidora d’ensenyament de l’Ajuntament, ha presentat un pressupost d’una 
bomba de calor LG de conductes 14K Fred/15.800 calories per import de 3.430 
€ (IVA vigent NO inclòs) 
 
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 subministrament 
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  
321 21300. 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 Amadeu Gras i Cunillera i Josep Gras i 
Cunillera SCP de les Borges Blanques, amb NIF J25229659 el contracte menor 
de subministrament d’una bomba de calor LG de conductes 14K Fred/15.800 
calories, per la sala de llitets de la Llar d’Infants municipal de les Borges 
Blanques 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (3.430,- €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 321 21300 del pressupost municipal prorrogat de 
2015.  
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
 

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que 
vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al 
punt PRIMER).  
- Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 
11.- 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 25.118,77 €. 
 
 
 
12.- 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 12 al 25 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       L’Alcalde 
 


