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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.:  19/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 maig 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 
 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 
 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4.A).- Llicència urbanística PINOTECH AUTOMOTIVE, SL 

4.B).- Llicència urbanística SÒNIA JIMÉNEZ FERNÀNDEZ I PEDRO NAVARLAZ 
AMADOR 

5.- ACORD  DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA VIA GLOBAL FLOORING, SL 
DE FIANÇA CONSTITUÏDA EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DEL 
TENNIS TAULA DE LES BORGES BLANQUES 

6.- PETICIÓ DE RESERVA D’ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA 

7.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 



 
 

8.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A CURSOS I ACTIVITATS 

9.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

10.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

11.- CONTRACTES MENORS 

11.A).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER ADQUISICIÓ BUFADOR I BATERIA 

11.B).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CREACIÓ D’UNA RUTA DE NATURA 

12.- OBRES D’ENDERROC I MANTENIMENT D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DEL CARRER HOSPITAL, 43: APROVACIÓ DE 
PROJECTE TÈCNIC PER I ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ TÈCNICA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L’OBRA 

13.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

14.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC 

15.- RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS 

16.- ESPAIS ELECTORALS PER LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 

17.- RESPOSTA REQUERIMENT D’ACTUACIONS FORMULAT PER L’ACA. 
REFERÈNCIA SN2016000042 

18.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

19. DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de maig 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 MATERIAL 

CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES 
 

28 maig Tot el dia Festival de funky  Grades 

 200 cadires 

 
 CASA DE LA CULTURA – Sala Maria Lois 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

UNIÓ DE PAGESOS 
 

17 maig 20 h Reunió sector olivera  Megafonia 

 40 cadires 

 1 taula 

 
 PG. DEL TERRALL – Davant Casa Cultura- 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AMICS DEL TERRALL 
 
 
 

20 maig 19 h Concert percussió escola de 
música 

 Megafonia 

 Cadires 

 Personal de la brigada amb 
furgoneta per carregar i 
descarregar instruments 

Es comunicarà als Amics del Terrall que en aquest dia hi ha altres actes 
programats  
 
 

 CENTRE CÍVIC 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

SOCIETAT DE CAÇADORS 
DE LES BORGES  
 

25 maig 20 h Reunió de la societat  25 cadires 

AJUNTAMENT 
Benestar Social 

Cada dilluns fins 
al desembre 

22 h Assaig “Els Pastorets”  

CUP 
 

20 maig 20:30 h Presentació col.lectiu 
LGBTI 

 Cadires 

 Connexió elèctrica 

 Projector  

 pantalla 

ANC Garrigues 
 

14 maig 9 a 14 h ACABAR-HO   

 
 MATERIAL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

ESCOLA AGRÀRIA DE LES 8 - 9 juny Jornada tècnica de  500 cadires 



 
 

BORGES 
 

referència sobre el cultiu de 
l’ametller 

 Tarima gran 

AJUNTAMENT 
Cultura 

14 maig 
 

Festa Pas de l’Equador  Escenari placeta del Terrall 

 Escenari Pl. Independència 

 4 taules i 10 cadires a la pl. Independència 

 4 taules i 10 cadires a la placeta del Terrall 

 20 tanques (per ballar escenari i taula so) 

 Material de neteja 

 Brides 

 7 papereres 

 
 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, amb l’abstenció del senyor Jordi Ribalta i 
Roig, 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 

057/16  Ramon Llull, 25 110,37 
Enrajolar terra i parets de la cuina 
(sense modificacions estructurals) 

076/16  
Ntra. Sra. De 
Montserrat, 26 

47,29 

Eixamplar la porta i enrajolar el 
garatge (sense modificacions 
estructurals) 

077/16  la Fita, 14 26,47 Arrebossar paret mitgera amb el 
veí 

078/16  la Font, 37 92,40 

Anivellar el terra del garatge amb 
formigó i arrebossar façana amb 
monocapa 

079/16  Conflent, 15 43,82 Enrajolar part del jardí posterior 

081/16  
Ensenyança, 13-15, 
primera planta 

40,35 
Col·locar barana d'obra a terrassa 
posterior (uns 0,60 m. d'alçada) 

082/16  
av. Francesc Macià, 
20 

92,40 
Refer vorera de la part posterior 
del bloc 

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



 
 

 
4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4.A).- Llicència urbanística PINOTECH AUTOMOTIVE, SL 

El senyor ........en representació de la societat Pinotech Automotive, SL, en data 
14 d’abril de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a terme l’adequació 
d’una nau industrial existent per a la producció per teomoconformat d’aïllaments 
termoacústics per a l’automòbil i emmagatzematge dels productes elaborats i 
matèria primera al polígon industrial les Verdunes, parcel·les 20 i 21 de les 
Borges Blanques, d’acord amb el projecte signat i el full d’assumeix de la direcció 
de l’obra signats per l’enginyer industrial Josep Ticó Ortet, visat núm. M-32092 de 
data 11 d’abril de 2016. (Exp. 066/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 25 d’abril de 2016 i en l’informe de secretaria de data 6 de maig de 2016 
els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès 
que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de 
l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

066/16 
PINOTECH 
AUTOMOTIVE, SL 
 

Polígon industrial 
les Verdunes, 
parcel·les 20 i 21 
 

2.834,46 204,21 3,00 3.041,67 

Adequació de nau 
industrial existent per 
a la producció per 
termoconformat 
d'aïllaments 
termoacústics per a 
l'automòbil i 
emmagatzematge dels 
productes elaborats i 
matèria primera 

Fiança gestió residus 789,25 € 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte signat i el full 
d’assumeix de la direcció de l’obra signats per l’enginyer industrial Josep 
Ticó Ortet, visat núm. M-32092 de data 11 d’abril de 2016. L'import de la 
fiança per a respondre de l'abocament de runa es fixa en 789,25 €. Per a 
la devolució d’aquesta fiança caldrà que l’interessat presenti el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora 
dels mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació de l’obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats. 



 
 

- No s’utilitzaran per emmagatzematge les franges de superfície definides 
per la separació a partions, que és de 8 metres en zona verda i vials i 5 
metres en la resta. 

- Pel que fa a matèria d’incendis, l’actuació s’ajustarà al projecte informat 
per la DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i al contingut 
del seu informe de data 7 de gener de 2016.  

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per 
acabar-les, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, 
transcorreguts aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o 
finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís. 

 
Segon.- Notificar als interessats l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los 
els recursos procedents. 
 

4.B).- Llicència urbanística  

 
La senyora .... i el senyor .....en data 28 d’abril de 2016 van sol·licitar la llicència 
per la legalització de l’ampliació de magatzem d’un habitatge entre mitgeres situat 
al c/ Pirineus, 7 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte signat per 
l’arquitecta Ester Ros Baró. (Exp. 075/16). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 3 de maig de 2016 i en l’informe de secretaria de data 6 de maig de 2016 
els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès 
que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de 
l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

075/16  Pirineus, 7 237,70 20,00 3,00 260,70 

Legalització 
d'ampliació de 
magatzem d'un 
habitatge entre 
mitgeres 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Les obres es duran a terme d’acord amb el projecte signat i el full 
d’assumeix de la direcció de l’obra signats per l’arquitecta Ester Ros Baró.  



 
 

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per 
acabar-les, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, 
transcorreguts aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o 
finalitzada, s’entendrà que ha caducat el permís. 

 
Segon.- Notificar als interessats l’acord adoptat, el qual els serà transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los 
els recursos procedents. 
 

 

5.- ACORD  DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA VIA GLOBAL FLOORING, SL 
DE FIANÇA CONSTITUÏDA EN EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ DEL CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ DEL TENNIS TAULA DE LES BORGES BLANQUES  

 
Antecedents 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2014 es va acordar 
adjudicar a l’empresa Via Global Flooring, SL el contracte de subministrament 
del paviment del pavelló del Centre de Tecnificació del Tennis Taula de les 
Borges Blanques. El contracte administratiu es va signar en data 22 de gener 
de 2014, amb un termini de lliurament de 2 mesos. 

II. El plec de clàusules administratives que van regular la contractació d’aquest 
subministrament establia: 

 “1.22) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general 

d’un mes a comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del 
contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 

 1.23) Termini de garantia del contracte 
 Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la data de 

recepció i/o conformitat de la prestació contractada.” 
 
III. En data 13 de maig de 2015, l’empresa va sol·licitar la devolució de l’aval 
bancari  dipositat per respondre del compliment del contracte. 
 
IV. Revisats el plec de clàusules administratives es va notificar a la societat Via 
Global Flooring, SL en data 29 de maig de 2015 que el termini de garantia de 2 
anys establert al mateix no finalitzava fins el dia 15 d’abril de 2016, per la qual 
cosa encara no es podia procedir a la devolució de l’aval dipositat. 
 
V. Un cop finalitzat aquest termini de garantia, l’arquitecte tècnic municipal i 
director d’execució de l’obra Sr. Francesc Casals Piera en informe signat en 
data 2 de maig de 2016, ha manifestat que: 
 

“d’acord amb la inspecció efectuada, s’observa que l’execució s’ha dut a 
terme d’acord amb el projecte redactat i a les prescripcions previstes, i 
que transcorregut el termini de garantia de 2 anys no s’observen vicis o 



 
 

defectes en les mateixes. Per la qual cosa s’informa favorablement la 
devolució o cancel·lació de la garantia del contracte.”  

 
VI. S’ha emès l’informe per part de la secretària de l’Ajuntament en data 4 de 
maig de 2016 sobre la legislació aplicable, en el que es proposa la devolució 
dels avals constituïts, corresponent a la Junta de Govern Local aquesta 
devolució en tant que òrgan de contractació. 
 
Legislació aplicable 
I.- L’art.102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic RDL 3/2011, 
preveu que la garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït 
el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte o 
fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista. 
També disposa que aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el 
termini de garantia, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre 
aquesta, es dictarà acord de devolució de la mateixa en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini. 
 
II.- L’article 160 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001, preveu que transcorregut 
el termini de garantia, si l’informe del director de l’obra sobre l’estat de les 
mateixes és favorable, o, en cas contrari, un cop reparat allò construït, es 
formularà pel director en el termini d’un mes proposta de liquidació de les obres 
realment executades, prenent com a base per a la seva valoració les 
condicions econòmiques establertes en el contracte. La proposta de liquidació 
es notificarà al contractista per tal que en el termini de 10 dies presti la seva 
conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 
Dins del termini de 2 mesos, comptats a partir de la contestació del contractista 
o del transcurs del termini establert per a aquest fi, l’òrgan de contractació 
haurà d’aprovar la liquidació i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la 
mateixa. 
  
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’empresa Via Global 
Flooring, SL per a la realització del subministrament del paviment del pavelló 
del Centre de Tecnificació del Tennis Taula de les Borges Blanques i rellevar el 
contractista de tota responsabilitat respecte del mateix llevat la derivada de 
vicis ocults. 

Segon.- Acordar la devolució de l’aval dipositat per l’empresa Via Global 
Flooring, SL per import de 659,50 € per respondre del compliment del contracte 
i procedir a la seva devolució. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 



 
 

 
6.- PETICIÓ DE RESERVA D’ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
L’empresa Grup Dia ha presentat escrit de petició de reserva d’espai a la via o 
terreny d’ús públic per a càrrega i descàrrega. 
 
En data 3 de maig, el cap de la Policia Local, presenta informe segons el qual  
el lloc més adient i que dificulti menys el trànsit rodat per realitzar les tasques 
de càrrega i descàrrega del supermercat DIA situat al c/ Ensenyança núm. 3, 
és el carrer Sant Jaume. En aquest indret ja existeix una zona de càrrega i 
descàrrega al davant del núm. 2, el qual s’hauria d’engrandir en la seva 
llargada en direcció al c/ Ensenyança, ocupant així des de la cantonada 
d’aquest carrer fins on es troba en l’actualitat. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar i engrandir la zona de càrrega i descàrrega existent al c/ 
Sant Jaume, per tal de crear una zona d’ús exclusiu per supermercats Grup 
Dia.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de reserva d’espai en les vies i terrenys d’ús 
públic per a càrrega i descàrrega, segons el que estableix l’ordenança fiscal 
núm. 8, “reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena” 
 
EMPRESA LLOC M. TAXA 

SUPERMERCAT GRUP DIA c/Sant Jaume 4 m. lineals o fracció de calçada 92,50 €/any 

 
 
7.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 
 
El cap de la Policia Local ha redactat els corresponents informes en relació a 
les peticions per part de particulars d’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 € 



 
 

 Pl. Constitució 8 3r 64 € 

 Pl. Constitució, 35 4 3r 32 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon als 
responsables 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 

 
 
8.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A CURSOS I ACTIVITATS  
 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, han sol·licitat 
l’autorització per assistir als cursos i activitats que es detallen. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar l’assistència dels treballadors als cursos i a les activitats 
corresponents i fer-se càrrec del cost  amb el detall que s’especifica a 
continuació. Així mateix, es fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb 
els realitzats durant l’any 2016, no pot superar les 40 hores anuals de formació. 
En cas contrari caldrà recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 
40 hores. 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 Prescripció literària del 

còmic 
Dep. de cultura de 
la Generalitat de 
Catalunya 

4 i 18 
maig 

Quilometratge: 1 viatge 
a Lleida 
pàrquing 

 La Biblioteca de les 
Borges ha estat 
premiada amb 
l’assistència al Saló del 
Còmic de Barcelona per 
triar material per valor de 
500 € 

Dep. de cultura de 
la Generalitat de 
Catalunya 

6 maig Quilometratge: 1 viatge 
a Barcelona 
Pàrquing 
2 dinars 

 Curs pràctic per 
assessors en gestió 
integrada de plagues en 

Col·legi Oficial 
d’Enginyers 
Agrònoms  

Del 6 al 9, 
13 i 15 de 
juny 

220 €/curs. Total 440 € 
Quilometratge: 6 viatges 
a Barcelona 



 
 

espais verds 
Total: 20 h 

 Pàrquing 

 Sessió sobre la Llei 
16/2015 de simplificació 
de l’activitat adva. 

Escola 
d’Administració 
Pública de Cat. 

19 maig Quilometratge: 1 viatge 
a Lleida 
Pàrquing 

 
Així mateix, queda denegada la següent petició per raó del servei, ja que per 
qüestions d’horaris de quadrant és impossible cobrir els serveis 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
 3 cursos de Policia Rural 

(semipresencials).  
Total hores: 75 (de les 
quals 35 hores les haurà 
de recuperar) 

FEPOL Maig, juliol 
i octubre 

30 €/curs. Total 90 € 
Quilometratge: 3 viatges 
a Lleida 
pàrquing 

 
 
 
9.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 1 de maig, 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 760   Est, 19 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 
 

10.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Ateses les peticions presentades de transmissió de titularitat de nínxols, 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 els canvis i aprovar les liquidacions corresponents de la 
Taxa per prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

3 Est 1   36,5 € 
26 Oest 1   36,5 € 

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

  



 
 

11.- CONTRACTES MENORS 

11.A).- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER ADQUISICIÓ 
BUFADOR I BATERIA 

 
L’Ajuntament de les Borges Blanques es troba davant la necessitat d’adquirir 
un bufador i una bateria de litium per tal de tenir les eines necessàries per dur a 
terme la neteja dels carrers, parcs i jardins de la ciutat 
 
Per part de la gerència d’Urbanisme s’ha demanat pressupost a l’empresa 
Santi Minguella de les Borges Blanques, el qual considera que el pressupost 
presentat per l’empresa s’adequa en termes tècnics i econòmics a les 
necessitats de l’Ajuntament. El pressupost presentat per l’empresa Santi 
Minguella és de 785 € per un bufador Airon i 1565 € per una bateria de litium 
11000 AH de 800 a 1200 descàrregues.  
 
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). 
 
S’ha verificat que a la partida 171 21300 del Pressupost municipal de despeses 
per a l’exercici 2016 hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a la 
despesa proposada.  
 
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.- Adjudicar a l’empresa SANTI MINGUELLA GRIÑÓ – MECASANTI-  
de les Borges Blanques, amb CIF 78073156R, el subministrament d’un Bufador 
Airon:  785 € i 1565 € per una bateria de litium 11000 AH de 800 a 1200 
descàrregues, tenint aquest contracte la consideració de contracte menor 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el subministrament descrit, tenint un 
cost total de 2.350 € (IVA vigent NO inclòs) amb càrrec a la partida 171 21300 
del pressupost de 2016 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 



 
 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa SANTI MINGUELLA GRIÑÓ en 
temps i forma i a la Intervenció municipal als efectes oportuns 
 

 

11.B).- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CREACIÓ D’UNA 
RUTA DE NATURA  

 

L’Ajuntament de les Borges Blanques vol crear una ruta de natura al tram urbà i 
semiurbà de les Borges Blanques; així mateix, es sol.licitarà la seva inclusió al 
FEDER Eix 4 i 6. Cal fer constar que no es durà l’execució del projecte fins que 
no s’hagi obtingut la confirmació d’inclusió al FEDER 
 
Per part de la gerència d’Urbanisme s’ha demanat pressupost a l’empresa 
Enginyeria Marsal i Porta SL de Juneda, el qual considera que el pressupost 
presentat per l’empresa s’adequa en termes tècnics i econòmics a les 
necessitats de l’Ajuntament. El pressupost presentat per l’empresa esmentada 
és de: 
 

 Treballs de redacció de la memòria valorada: 1.500 € 

 Treballs de redacció del projecte executiu i direcció d’obra: 10% del 
pressupost d’execució material 

 
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 serveis atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
 
S’ha verificat que a la partida 151 22706 del Pressupost municipal de despeses 
per a l’exercici 2016 hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a la 
despesa proposada.  
 
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.- Adjudicar a l’empresa ENGINYERIA MARSL I PORTA SL de Juneda, 
amb CIF: B25618737, la redacció de la memòria valorada i del projecte 
executiu i direcció d’obra  del projecte “creació d’una ruta de natura al tram urbà 
i semiurà de les Borges Blanques” amb el següent detall, tenint aquest 
contracte la consideració de contracte menor 
 

 Treballs de redacció de la memòria valorada: 1.500 € (IVA no inclòs) 

 Treballs de redacció del projecte executiu i direcció d’obra: 10% del 
pressupost d’execució material 

 



 
 

Cal fer constar que no es durà a terme l’execució del projecte fins que no s’hagi 
obtingut la confirmació d’inclusió al FEDER, eix 4 i 6 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el servei descrit, amb el cost que 
s’indica en l’apartat primer, amb càrrec a la partida 151 22706   del pressupost 
de 2016 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa Enginyeria Marsal i Porta SL en 
temps i forma i a la Intervenció municipal als efectes oportuns 
 

 

 

12.- OBRES D’ENDERROC I MANTENIMENT D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DEL CARRER HOSPITAL, 43: APROVACIÓ DE 
PROJECTE TÈCNIC PER I ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ 
TÈCNICA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L’OBRA 

 
Per Decret d’alcaldia núm. 39/2015 de data 30 de març de 2015 es va resoldre 
l’expedient d’ordre d’execució de l’immoble situat al carrer Hospital número 43 
de les Borges Blanques i es va ordenar l’execució de les actuacions següents 
als possibles propietaris de l’immoble: 
 
- Reparar la coberta: substituint les bigues de fusta que han col·lapsat, les 
bigues que no ofereixen la resistència mecànica necessària per suportar la 
càrrega de la coberta i cobrir la coberta. 
- Acabar d’enderrocar l’edificació annexa a l’edifici del pati 
- Netejar el pati de runa i herbes 
 
Els informes tècnics previs emesos s’ha efectuat des de l’immoble contigu, però 
era necessari i urgent entrar a l’immoble per tal de poder executar 
subsidiàriament les obres esmentades que haurà de dura terme l’Ajuntament 
per tal de garantir la seguretat i donar compliment a la normativa urbanística. 
Davant la impossibilitat de localitzar als possibles hereus de la titular difunta de 
l’immoble i de determinar-ne la titularitat i obtenir així el consentiment exprés 
per a l’entrada al mateix, es va sol·licitar l’autorització judicial per a l’entrada del 
tècnic municipal a l’immoble. 
En data 21 de març de 2016, per Interlocutòria núm. 67/2016 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, es va autoritzar a l’Ajuntament de 



 
 

les Borges Blanques per entrar a l’immoble referit per tal de dur a terme les 
obres d’arranjament necessàries. 
 
A la vista d’aquesta autorització, es va encomanar a l’arquitecte tècnic 
municipal Francesc Casals Piera, la redacció del corresponent projecte tècnic, 
essent necessària la seva aprovació així com l’adjudicació del contracte menor 
de serveis per a la redacció del projecte, la direcció de l’obra i la coordinació de 
seguretat de la mateixa. 
 
Per aquest motiu, l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera ha elaborat el 
projecte tècnic per obres d’enderroc i manteniment d’edificació unifamiliar entre 
mitgeres del carrer Hospital, 43 de les Borges Blanques, el qual contempla les 
actuacions necessàries amb un pressupost d’execució per contracte de 
9.468,60,-€ (IVA vigent inclòs). 
 
El projecte defineix el procés d’enderroc d’una part de l’edifici i les obres 
mínimes de manteniment que garanteixin l’estanqueïtat de l’edifici, 
principalment en coberta i façanes, així com garantir un mínim de salubritat de 
l’immoble. 
 
Segons 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, és a dir, al que disposa 
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, essent necessària l’aprovació inicial, 
la informació pública així com notificació individual a les persones directament 
afectades, si escau. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les competències 
delegades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, Vistos aquests antecedents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de per obres d’enderroc i 
manteniment d’edificació unifamiliar entre mitgeres del carrer Hospital, 43 de 
les Borges Blanques redactat per i l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera, 
amb un import de 9.468,60€ (IVA vigent inclòs) amb càrrec a la partida 153 
61900 del pressupost municipal de 2016. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Adjudicar el contracte de serveis de direcció tècnica de l’obra així com 
la coordinació de seguretat a l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera per un 
import de 1.500 euros (IVA i altres despeses com visats i taxes no inclosos), 
incloent aquest import els costos derivats de la redacció del projecte amb 
càrrec a la partida 153 61900 del pressupost municipal de 2016. 



 
 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera. 
 
Cinquè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
Enric Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest 
acord i per a la signatura dels documents corresponents i per a l’inici de les 
gestions oportunes per a poder procedir a l’adjudicació del contracte menor 
d’obres contingudes en el projecte aprovar. 
 

 

 

13.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
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, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 15.126,68 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1692281 Marquès d'Olivart, 13,1-2 (1/2)   
                             

127,79    

1693698 Prat de la Riba, 29 (1/2)   
                          

1.277,14    

1693697 Prat de la Riba, 29 (1/2)   
                          

1.277,14    

1693188 
Les Borges Camp, 25, bxs 9 
(1/2)   

                            
229,26    

1693189 
Les Borges Camp, 25, bxs 9 
(1/2)   

                            
229,26    

1692964 Catalunya, 32 (1/2)   
                            

944,85    

1692966 Catalunya, 32 (1/2)   
                         

3.272,19    

1693701 Lluís Companys, 46, 2n B   
                            

449,64    

1693702 Lluís Companys, 46, 2n C   
                            

948,53    

1693700 Lluís Companys, 46, 2n A   
                             

779,16    

1693699 Lluís Companys, 46, 1r A   
                             

779,16    

1693638 Lluís Companys, 46, bxs A   
                            

859,83    

1693635 Lluís Companys, 46 PK 6   
                              

55,48    

1693636 Lluís Companus, 46, PK 7   
                               

69,19    

1693634 Lluís Compnays, 46 PK 5   
                              

49,00    

1692967 Lluís Companys, 46 PK 1   
                              

55,07    

1692968 Lluís Companys, 46 PK 2   
                              

60,42    

1692969 Lluís Companys, 46 PK 4   
                              

53,38    

1694638 Joan Maragall,  52 A, 3-1 (1/2)   
                            

364,85    

1694639 Joan Maragall,  52 A, 3-1 (1/2)   
                              

191,36    



 
 

1694640 Joan Maragall, 52 solar (1/44)   
                               

25,81    

1694641 Joan Maragall, 52 solar (1/44)   
                               

13,54    

1695149 La Bassa,  24 baixos   
                         

1.598,69    

1695151 Prat de la Riba, 47-49 Atic   
                             

150,74    

169150 Prat de la Riba, 47-49, 2n   
                         

1.232,63    

1695152 Sta. Justina, 73  (usd)   
                              

32,57    

 
 
 
14.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 

Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
ENDESA, i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments 
especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el 
domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin 
d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  
31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 
 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1t. TRIMESTRE 2016 934.621,88 14.019,32 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1t. TRIMESTRE 2016 86.247,17 1.293,70 

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1t. TRIMESTRE 2016 587.294,30 8.809,41 

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

1t. TRIMESTRE 2016 27.621,60 414,32 

TOTAL ENDESA ENERGIA, SAU 614.915,90 9.223,73 

 
 

15.- RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS 
 

Per Junta de Govern Local de data 19/04/16 es va aprovar la liquidació de la 
taxa d’aprofitament privatiu especial de domini públic següent:  
 

EPD COMERCIALIZADORA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 



 
 

  facturació gas   

1t. TRIMESTRE 2016 818,09 12,27 

TOTAL EPD COMERCIALIZADORA, S.A.U. 818,09 12,27 
 

S’han detectat errades materials en els imports transcrits i segons el que 
estableix l’article 105.2 de la Llei 30/92, aquesta liquidació queda redactada de 
la següent manera: 
 

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

1t. TRIMESTRE 2016 373,27 5,59 

TOTAL EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 373,37 5,59 

 
 

 

16.- ESPAIS ELECTORALS PER LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 
 

En data 5 de maig s’ha rebut escrit de la Subdelegació del Govern a Lleida en 
el qual demanen els llocs autoritzats per tal de poder penjar la propaganda 
electoral i els locals per fer actes de campanya. La Junta de Govern Local 
acorda destinar els següents locals i indrets durant la campanya de les 
eleccions a Corts Generals 

- Locals per dur a terme els actes de campanya electoral: Casa de la 
Cultura, situada al Passeig del Terrall 

- Indrets destinats a penjar la propaganda electoral: Totes les faroles de la 
ciutat excepte els carrers que envolten el Terrall i el mateix recinte del 
Terrall 

 

 

 

17.- RESPOSTA REQUERIMENT D’ACTUACIONS FORMULAT PER L’ACA. 
REFERÈNCIA SN2016000042 
 
En data 18 d’abril de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua ha formulat a aquest 
Ajuntament un requeriment per tal que en el termini d’un mes comuniqui la 
previsió de connexió de les aigües residuals de la zona del casc antic orientada 
íntegrament al nord (carrer Cavalleria, carrer de la Font i Santiago Rusinyol) i 
les vivendes ubicades a les zones d’hort de la Font Vella, Miravella i Rubinals, 
a la xarxa de clavegueram amb destinació a l’EDAR de les Borges Blanques, 
per tal d’evitar abocaments a la llera pública (Torrent Salat). 
 
Aquest requeriment es basa en el fet que  les aigües residuals provinents de 
les esmentades zones de la població no estan connectades a la xarxa general 
de sanejament i s’evacuen directament al domini públic hidràulic sense depurar 
prèviament. 
 



 
 

La ciutat de les Borges Blanques es troba topogràficament en la línia d’una 
suau carena que implica que la immensa major part del nucli urbà es situa en 
un pla de pendent que drena a migdia i tributa les seves aigües a la Riera del 
Salat. A aquesta llera van els diferent col·lectors previ pas per l’EDAR existent. 
Una petita part del poble es troba en la vesant nord, drenant vers el torrent de 
la Femosa sens cap mena de depuració.  El Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU) preveu per a l’escenari 2009-2014 una actuació 
en aquest punt, titulada “EDAR i col·lector de les Borges Blanques” referència 
10130.  
 
El requeriment de referència SN2016000042 implica traslladar a l’Ajuntament la 
responsabilitat per  l’actuació ja programada al seu dia en el PSARU, i que 
correspon, per tant, a l’ACA. 
 
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’ACA que deixi sense efecte el requeriment d’actuacions, 
amb número de referència SN2016000042, per entendre que es tracta d’un 
malentès ja que s’està requerint a l’Ajuntament de les Borges Blanques que 
dugui a terme una actuació que es troba inclosa en el PSARU 2009-2014 sota 
el títol “EDAR i col·lector de les Borges Blanques” referència 10130, pel que 
correspon reprogramar-lo per tal de dur a terme l’actuació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua als efectes 
oportuns. 
 
 

 

18.- 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 127.358,52 €. 
 
 



 
 

 

19. 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 3 al 9 de maig, 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 
 
 


