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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.:  13/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 29 de març de 2016 
Horari: de les 13:30 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 
 
 
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.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

4.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL POUM DE LES BORGES BLANQUES.- 

5.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

6.- 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 22 de març 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 
 

 
 JARDINS DEL TERRALL – Davant Biblioteca - 

 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

CREU ROJA LES GARRIGUES 
 

5 juny III Marxa de l’or  10 taules 

 Equip de so 

 Obrir Casa de la cultura per deixar 
material el dia abans 

 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA /HORA MOTIU MATERIAL 
GRUP DE TEATRE NISSAGA 
 

Dilluns, dimarts i dijous a partir del 
29 de març de les 21 h a les 23:00 
h (hora màxima de tancament del 
pavelló) 
Excepte el 7 d’abril 
 

Assaig  

GRUP DE TEATRE NISSAGA 
 

9 juliol Representació teatre a 
càrrec de Tour-Mix 
Teatre amb el musical 
Nou de Trinca 

 Grades 

 cadires 

 
 
 



 
 

 PAVELLÓ FRANCESC MACIÀ, Espai davant el Bar de Vidre, Terrall, 
passatge del Terrall al Pavelló de l’Oli i c/ Indústria 

 
ENTITAT DIA /HORA MOTIU NECESSITATS 
CONSELL ESPORTIU DE LES 
GARRIGUES 
 

1 d’abril de 9 a 13 h 2ª Jornada de Cicle 
mitjà de primària del 
Pla Català d’Esport a 
l’escola 

Tallar el trànsit al c/ 
Indústria a partir de les 
8:30 h i sense vehicles 
estacionats 

 
 

 PLAÇA DE LA CAPELLA – Davant la Bodega 
 

PETICIONARI DIA HORA MOTIU 

LA BODEGA 
 

9 d’abril De 12 a 15 h Presentació d’un producte amb música  a 
la terrassa del seu establiment 

 
 
 PARADA VENDA MERCAT AL C/ ENSENYANÇA, 4-6 (davant botiga) 

 
PETICIONARI DIA METRES TAXA 

COOP. SANT ISIDRE DE LES 
BORGES BLANQUES I S/C SCCL 
 

Tots els dimarts de l’1 d’abril al 31 d’agost  5 metres 108,33 € 

 
 
 
 

3.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  
 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2014. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 



 
 

 
 
Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

    

FUTBOL SALA BORGES 2.430,00 1.215,00 1.215,00 
    

Total pagament pendent   1.215,00 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
 
 
4.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL POUM DE LES BORGES BLANQUES.- 
 
1.- Aquest Ajuntament necessita finalitzar la tramitació per a la seva  aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística de les Borges Blanques. 
 
2.- Els arquitectes la   Sra. Anna Costa Isern i el Sr. David Portolés Martínez, 
redactors inicials han presentat una proposta d’honoraris per a la redacció del 
document per a l’aprovació provisional per un import de 13.400 € IVA no inclòs 
 
Aquest pressupost preveu el lliurament del document tècnics per a la seva 
aprovació inicial en un termini de dos mesos de la confirmació de l’encàrrec 
dels treballs per part de l’ajuntament així com l’elaboració d’un nou text refós 
per a l’aprovació provisional, que complementa els treballs ja realitzats fins ara. 
Aquest encàrrec és un encàrrec complementari del que ja tenia inicialment. 
 
3.-  El preu del contracte ascendeix a la quantitat de la quantitat de 13.400 € 
més IVA que inclou la redacció del document definitiu per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del 
Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (endavant TRLCSP). 
 
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 



 
 

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la 
solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
2.3.- 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, competència que resta 
delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de data 15 de juny de 
2015.  
 
Vist l’infome de secretaria i intervenció,  la junta de govern local per unanimitat 
acorda: 
 
PRIMER.-. Dur a terme la contractació del servei de redacció i finalització del 
document tècnic del POUM per a la seva aprovació definitiva, adjudicació que 
complementa les anteriors, per un import de 13.400 més IVA, a la Sra. Anna 
Costa Isern i el Sr. David Portolés Martínez. 
Aquests hauran de lliurar el document tècnic en el termini de dos mesos de la 
notificació d’aquest acord. 
 
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
TRETZE MIL QUATRE-CENTS EUROS (13.400,00  més IVA) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 151.227 del pressupost municipal per a l’exercici 
2016. 
 
TERCER. Els adjudicataris hauran 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.  Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar 
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 



 
 

Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
Contracte amb festa Catalunya que s'ha de renovar. 
 
5.- 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: 
 
Primer.- 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 147.572,45 € corresponent a l’exercici de 
2016. 
 
 
 
6.- 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 22 al 24 de març, 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 
 
 


