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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  4/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de gener de 2016 
Horari: de les 13:00 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 
 
 
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.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

4.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

5.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS DE ROBERT VILES 
FLOREJACHS 

6.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA 
ENQUADERNADORA D’ESPIRAL METÀL.LICA PER LES OFICINES DE 
L’AJUNTAMENT 

7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES – COMUNICACIONS - 



 
 
 
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIONS CARROSSES PARTICIPANTS DURANT 
LA FIRA 

9.- APROVACIONS PADRONS FISCALS I PERÍODES DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA 

9.a).- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA DE LA TAXA 
PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES CORRESPONENT AL 1r. SEMESTRE 2016. 

9.b) APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER 
LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 
A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA, 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. 

9.c) APROVACIÓ PADRONS TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MERCATS 
SETMANALS 1R TRIMESTRE 2016 

10.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 

11.- DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LA FIRA DE L’OLI DE L’EMPRESA 
MIQUEL TOMÀS PUIG, S.L. 

12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

13.- 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 
 

 AV. FRANCESC MACIÀ I PL. EUROPA 
 

ENTITAT DIA MOTIU 
 FUNDACIÓ RENAL JAUME ORÓ 

 DIPUTACIÓ provincial UDETMA (Unitat de 
Medicina especialitzada de l’Hospital universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida 

 ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL DEP. DE SALUT DE 
LA GENERALITAT 

 Ignacio Gracia 

25, 26, 27 i 28 de gener Instal.lació del Bus de la Salut (davant 
el CAP) 
 
Instal.lació caravana informativa (Pl. 
Europa) 

 
 CENTRE CÍVIC 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 
  El tercer dijous de 

cada mes. De febrer 
a juny 

2/4 de 4 a 
2/4 de 6 

Un grup de 8-10 persones han fet un curs 
de cuidadors de la Fundació Pere Tarrés i 
volen trobar-se per seguir la teràpia 
 

 
 CASA DE LA CULTURA (en cas de pluja) 

 
ENTITAT DIA HORA TAXA MATERIAL MOTIU 
 28 març Tot el dia 60 € Projector 

Taules i cadires per 30 
persones aprox. 

Reunió amics per celebrar la festa 
de la majoria d'edat de la filla 
Projector, taules i cadires 

 
 

 
 
3.- 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 LOCALITZACIÓ NÚM. 

TAULES 
Bimestre TOTAL € 

 Pere Calders 2 1r i 2n 32 € 
 



 
 
 
 
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 

 
 
 

4.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 22 de gener, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora també la 
corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres: 
 
Gual 753   Raval del Carme, 72 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 
 
 
5.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS DE ROBERT VILES 
FLOREJACHS 
 
EL Sr. Robert Viles Florejachs, ha presentat una comunicació d’inici de 
l’activitat de “teràpies parasanitàries”, al local situat al C. Sant Pere, 26. La 
Junta de Govern local, en data 26 de gener de 2016, ha pres, entre altres, el 
següent acord, el qual transcrit literalment és el següent: 
 
“INFORME SERVEIS TÈCNICS 
 
Exp. 2/2016 
Titular:  
Emplaçament: c/ Sant Pere, 26 
Tipus d’activitat: Teràpies parasanitàries (S=27 m2)  
Classificació de l’activitat: Innòcua 



 
 
 
 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 
Comunicació prèvia 
Declaració responsable signat pel titular en data 12-1-16. 
 
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: S-960  
Descripció: “Activitats de serveis personals no classificades en altres apartats” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons <120 m2 
 
En data 19 de gener de 2016, l’enginyer tècnic municipal ha emès el següent 
informe: 
 
“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, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLEMENT  respecte de l’activitat descrita.  
 
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 teràpies parasanitàries, al local del C. 
Sant Pere, 26 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 
 
 
 



 
 
 
 
6.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA 

ENQUADERNADORA D’ESPIRAL METÀL.LICA PER LES OFICINES DE 
L’AJUNTAMENT 

 
És necessari adquirir una enquadernadora d’espiral per les oficines de 
l’ajuntament, ja que cal enquadernar cada any llibres d’ordenances, padrons, 
actes, etc. 
  
S’han demanat diversos pressupostos de màquines que perforin entre 15 i 20 
fulls per operació, amb un màxim de 450 fulls de capacitat d’enquadernació, 
essent la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament la màquina Fellowes 
Metal 100 de l’empresa Kalamazoo, amb un pressupost de 249 € 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 
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 STAPLES Productos de Oficina SLU 
(KALAMAZOO), amb NIF B28279511 el contracte menor de subministrament 
d’una enquadernadora Fellowes metal 100 d’espiral metàl.lica amb capacitat 
per perforar fins a 20 fulls per operació i una capacitat màxima de 450 fulls 
(espiral de 50 mm) per a les oficines de l’Ajuntament 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
dos-cents quatre euros (249,00€) IVA vigent NO inclòs amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 431 22602 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. 
 
 
 

7.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES – COMUNICACIONS - 
 
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 LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

003/16  
av. Francesc Macià, 
20, esc 1, 1-2 

57,70 
Pintar el pis i canviar rajoles trencades de 
la cuina 

006/16  Sant Sebastià, 27 40,35 
Arreglar l'arrebossat de les parets de la 
tanca posterior i pintar-les 

010/16  av. Jaume I, 17 38,62 
Col·locar canal d'aigües a la vessant nord 
de la teulada de l'edificació existent 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIONS CARROSSES PARTICIPANTS DURANT 
LA FIRA 
 
Durant la celebració de la Fira de Qualitat Verge Extra es va dur a terme la 
celebració de la festa dels Tres Tombs al voltant del parc del Terrall, amb la 
participació de carrosses, cavalls i carros, en commemoració de la festivitat de 
Sant Antoni 
 
Per Junta de Govern Local es van aprovar les bases reguladores pel que fa a 
l’ajut econòmic per aquelles carrosses que participen en la festa dels Tres 
Tombs de les Borges. 
 
Per la qual cosa, 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: 
 
1.- Aprovar l’import  de subvenció per a la participació de carrosses durant la 
Festivitat dels Tres Tombs el passat 17 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: 3.300 €. desglossats de la següent forma: 
 

CARROSSES  CIF/NIF Lema Preu 

AMPA "CREU DEL BATLLE"  
"PAS A PAS, ANEM 

AGUANTANT" 
300 € 

AMPA "ABAD RUERA" de 
Puiggròs 

 "PUIGGROS MULTICOLOR" 300 € 

Associació Fot li fort la 
Floresta 

 "CARROSSA AERÒBICA" 300 € 



 
 
 
 

Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat "Els Frares" 

 "LEGO" 600 € 

Ornis Borges  
"CONGRÉS DELS 

IMPUTATS " 
600 € 

Llar d infants municipal Joan 
XXIII  

 "PEPPA PIG" 600 € 

Ampa Col·legi Joan XXIII  " CASA ENCANTADA" 600 € 

 
2.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 3.300 € en concepte de 
subvenció a favor de les carrosses participants en la Festa dels Tres Tombs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 431 22602 del pressupost municipal 
prorrogat de 2015.   
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament, així com notificar aquesta resolució als beneficiaris. 
 
 
 

9.- APROVACIONS PADRONS FISCALS I PERÍODES DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA 

 

9.a).- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 1r. SEMESTRE 2016. 
 
La Junta de Govern Local aprova el Padró fiscal i el període de cobrament en 
voluntària de la taxa per la recollida d’escombraries, corresponent al 1r. 
semestre  2016, amb un import total de 160.512,00 €. 
 
El padró fiscal de la taxa esmentada, serà exposat al públic pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, i està a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 14.2 c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, 
es notifiquen col.lectivament els rebuts derivats d’aquest padró. 
 
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, pel període 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al 
públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. 
 



 
 
 
 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als 
articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Període de pagament dels rebuts 
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 01 de febrer al dia 01 
d’abril de 2016. 
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període 
executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels 
interessos de demora. 
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins 
que no hagi estat notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, 
s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del 
deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis 
establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec 
d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els 
interessos de demora. 
 
Formes de pagament 
El pagament es podrà dur a terme : 
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de 
comunicar anticipadament a les dependències municipals. 
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament. 
3.- En efectiu en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament en l’horari 
d’atenció al públic, que és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. 
 
 

9.b) APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 
A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. 

 
La Junta de Govern Local aprova el Padró fiscal i el període de cobrament en 
voluntària de la taxa de guals permanents, corresponent a l’exercici 2016, amb 
un import total de 47.095,75 € 
 
El padró fiscal de la taxa esmentada, serà exposat al públic pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, i està a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 



 
 
 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 14.2 c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, 
es notifiquen col.lectivament els rebuts derivats d’aquest padró. 
 
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, pel període 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al 
públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. 
 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als 
articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Període de pagament dels rebuts 
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 de febrer al dia 1 
d’abril de 2016. 
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període 
executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels 
interessos de demora. 
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins 
que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de 
l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels 
terminis establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec 
d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els 
interessos de demora. 
 
Formes de pagament 
El pagament es podrà dur a terme : 
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de 
comunicar anticipadament a les dependències municipals. 
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament. 
3.- En efectiu en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament en l’horari 
d’atenció al públic, que és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. 
 
 



 
 
 
 

9.c) APROVACIÓ PADRONS TAXA PER OCUPACIÓ DE VIES I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MERCATS SETMANALS 1R 
TRIMESTRE 2016 

 
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: 
  
Aprovar els padrons cobratoris de la taxa dels mercats setmanals 
corresponents al 1r trimestre de 2016 
 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

    

MERCAT DIMARTS 1r. TRIMESTRE 2016 01-01-2016 a 31-03-2016 4.823,00 

MERCAT DISSABTE 1r. TRIMESTRE 2016 01-01-2016 a 31-03-2016 1.664,00 

    

TOTAL     6.487,00 

 

 

 

10.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2016 
 
Vist l’informe del Departament de Recaptació 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:  
 
Aprovar la següent relació presentada pel departament de recaptació en relació 
a les liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2016, corresponent a la publicitat 
del pavelló poliesportiu, amb el següent detall: 
 

TITULAR OBJ. TRIBUTARI IMPORT IVA TOTAL 
 TANCA NUM. 034 190.08 39.92 230,00 
 TANCA NUM. 011 190.08 39.92 230,00 
  190.08 39.92 230,00 
   190.08 39.92 230,00 

TOTAL    920,00 
 
 
 
 
11.- DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LA FIRA DE L’OLI DE L’EMPRESA 

MIQUEL TOMÀS PUIG, S.L.  
 
L’empresa Miquel Tomàs Puig, S.L., en  data 03 de desembre de 2015, va 

formalitzar inscripció per a reservar un espai en el marc de la 53a Fira de l’Oli 

Qualitat Verge Extra i les Garrigues, per import de 611,60 €.  



 
 
 
 
Posteriorment, el dia 15 de desembre de 2015, l’empresa realitza el pagament 

de la seva inscripció en el nostre compte  corrent número ES42 2013 0264 

0102 0061 9491. 

En data 17 de desembre de 2015, l’equip de fira acorda desestimar la inscripció 

de Miquel Tomàs Puig, S.L., donat que el seu producte no s’hi adiu a la 

tipologia de la Fira. 

Posteriorment, s’informa a l’empresa abans esmentada de l’acord de 

desestimació d’assistència i aquesta demana la devolució del pagament 

efectuat. 

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en exercici de les delegacions 

efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 

unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Procedir a efectuar la devolució de la quantitat de 611,60 € a l’empresa Miquel 

Tomàs Puig, S.L.,  al compte corrent número ES69-3140-0001-91-0007329700 

 
 
12.- 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 72.107,07 €. corresponen a l'any 2015 
 
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 1.972,50 €. corresponen a l'any 2016 
  

 

13.- 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 19 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 
 


