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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.:  22/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 maig 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 
 
Tere Garanto Solsona, funcionària la qual actua com a secretària 
 
 

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.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DE L’OBRA 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 
(OBRES URBANITZACIÓ PENDENTS DE LA PLAÇA DEL C/ ABADIA) 

5.- PRORROGA DEL II PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LES 
GARRIGUES 2011-2015 PER AL PERÍODE 2016-2019 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS SUBVENCIONS DIVERSES 

6.a).- APROVACIO SOL·LICITUD SUBVENCIO A L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER 
FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE L’ELABORACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ O EL 
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE DONES 

6.b).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS 
PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE LA PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE LA REVISTA EL 
BULLETÍ DE LES BORGES 

6.c).- APROVACIO D’UN AJUT DIRECTE A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER DUR A TERME EL 
PROGRAMA NEREU, CURS 2016-2017 



 
 

7.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

8.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LES 
GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS 

9.- MODIFICACIÓ TARIFA A LA RESERVA D’APARCAMENT UBICADA AL 
CARRER DIAGONAL, núm. 5 

10.- OBERTURA TRÀMIT D’AUDIÈNCIA A LA SOL.LICITUD DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER MARIA JOSEP 
GRAU POVEDA 

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ 
D’ELEMENTS PATRIMONIALS, CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT I MILLORA 
DE LA SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DEL CANAL D’URGELL A LES 
BORGES BLANQUES 

12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

13.- 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 24 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.  
2, 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 

 
 



 
 

 CASA DE LA CULTURA – Sala d’Actes Maria Lois 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CONSELL COMARCAL 
GARRIGUES 
 

8 juny 21 h Programes Integrals 2015  30Cadires 

 Projector 

 Pantalla 
 
 
 

 PLACETA DEL TERRALL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

COLLA BRUT NATURA 
 

15 juliol 19:30 h Celebració 18è aniversari  2 taules 

 40 cadires 

 1 carpa petita 

 Possibilitat d’endollar un aparell 
de música 

 
 
 

 MATERIAL DENEGAT 
ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

BITLLES BORGES 
 

12 juny Trobada Bitlles Queda denegada la petició de 15 taules perquè totes 
les taules estaran ocupades per la Festa de les 
Paelles 

 
 
 
 

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 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 

089/16  Raval del Carme, 24 249,42 Canviar fusteria de la façana de 
la primera planta de fusta per 
PVC i refer banys  

097/16  Raval del Carme, 115 45,56 Pavimentar el pati i canviar 
canalera d'aigües pluvials 

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



 
 

 
 

4.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DE L’OBRA 
D’ADEQUACIÓ I URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 
(OBRES URBANITZACIÓ PENDENTS DE LA PLAÇA DEL C/ ABADIA) 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2016 es va 
adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Jaume Jumbert, SL, de les Borges 
Blanques, amb NIF B25324591 el contracte menor d’obres consistent en les 
obres d’urbanització pendents de la plaça del c/ Abadia de les Borges 
Blanques, pel preu de 34.584,05€ (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
S’ha emès la certificació núm. 3 i última de l’obra, per import de 5.812,51 €, 
(cinc mil vuit-cents dotze euros, amb cinquanta-un cèntims), IVA vigent 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. 3 i última de l’obra de D’ADEQUACIÓ I 
URBANITZACIÓ PLAÇA CARRER ABADIA. FASE 2 (obres urbanització 
pendents de la plaça del c/ Abadia) de les Borges Blanques, per import de cinc 
mil vuit-cents dotze euros, amb cinquanta-un cèntims (5.812,51 €) IVA vigent 
inclòs, presentada per OBRES I CONSTRUCCIONS JAUME JUMBERT, SL, de 
les Borges Blanques, amb NIF B-25353830 
 
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. 
 
 
 
5.- PRORROGA DEL II PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LES 

GARRIGUES 2011-2015 PER AL PERÍODE 2016-2019 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques es va adherir al Pla d’Acció i 
desenvolupament per a les dones de les Garrigues 2011-2015, elaborat pel 
Consell Comarcal de les Garrigues.  
 
El Consell Comarcal de les Garrigues ha informat que en el Ple de data 17 de 
març de 2016, se’n va acordar la pròrroga pel període 2016-2019. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades per acord del Ple de 30 de juliol de 2015, ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se a la pròrroga del Pla d’Acció i desenvolupament per a les 
dones de les Garrigues pel període 2016-2019. 



 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS SUBVENCIONS DIVERSES 
 

6.a).- APROVACIO SOL·LICITUD SUBVENCIO A L’INSTITUT CATALÀ DE 
LES DONES PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ELABORACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ O EL DESENVOLUPAMENT 
DE POLÍTIQUES DE DONES 

 
Per la Resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores  per a la concessió de subvencions als ens locals per 
finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el 
desenvolupament de política de dones. 
 
Segons Resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig, (DOGC núm. 7124, 
20.05.2016) s’obre la convocatòria per a la concessió de les esmentades 
subvencions. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques ja esta adherit al Pla d’Acció i 
desenvolupament per a les dones de les Garrigues 2011-2015, elaborat pel 
Consell Comarcal de les Garrigues. El Ple del Consell Comarcal de data 17 de 
març de 2016, n’ha acordat la seva pròrroga pel període 2016-2019, pel que es 
té la intenció de concórrer a l’esmentada convocatòria. 
  
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.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de les Dones per a la 
implementació dels projectes i actuacions inclosos en el nou Pla de polítiques 
de dones de la comarca de les Garrigues, següents: 

 
- B1. Projecte de commemoració de diades significatives: el 8 de març, 
amb un pressupost de 840,05€ 
- B3. Elaboració de material i accions de sensibilització, amb un 
pressupost de 4.254,29€ 

 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme aquest acord. 
 
 



 
 

6.b).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES 
DERIVADES DE LA PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE LA REVISTA EL 
BULLETÍ DE LES BORGES   

 

Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida, núm. 2 de 4 de maig de 2016, publicat al BOP núm. 95 de 19 de maig, 
pel que es convoquen les subvencions a publicacions periòdiques de caràcter 
local o comarcal, anualitat 2016 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques, des de l’any 2012, publica la revista El 
Butlletí de forma quadrimestral, per la qual cosa té la intenció de concórrer a 
l’esmentada convocatòria. 
  
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.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
publicació periòdica de caràcter local El Butlletí per aquest any 2016, amb un 
pressupost de 8.550 € 
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol.licitud de subvenció a l’ IEI per import de 3.000 €. 
 
 

6.c).- APROVACIO D’UN AJUT DIRECTE A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER 
DUR A TERME EL PROGRAMA NEREU, CURS 2016-2017  

L’Ajuntament de Les Borges Blanques va iniciar a finals del 2010 la promoció 
d’hàbits saludables mitjançant l’activitat física i alimentació saludable per a 
infants i joves amb sobrepès, obesitat i sedentarisme, i les seves famílies, 
mitjançant el programa NEREU i continua fins a la data d’avui amb aquesta 
iniciativa. Aquest és un programa de promoció de la salut al qui dona suport 
tant el Centre d’Atenció Primària (CAP) com els col.legis, mitjançant el consell i 
la prescripció d’activitat física  i va dirigit a la població infantil i juvenil sedentària 
de Les Borges Blanques per tal de contribuir al foment i la pràctica de l’activitat 
física i l’alimentació saludable. Aquest any hi haurà un replantejament en les 
activitats, deixant-se de fer de forma setmanal i passant a fer activitats 
concretes durant el curs escolar. 

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.- Sol·licitar un ajut directe a la Diputació de Lleida per dur a terme el 
programa Nereu del curs 2016-2017, amb un pressupost de 6.100 € 
 



 
 

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la documentació corresponent 
per tal de dur a terme la sol.licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida per 
import de 6.000 €. 
 
 
7.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ  

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Vist l' article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”. 

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2016 
existeix les corresponents partides amb crèdit disponible i amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades 

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió. 

Vist que l' acord de concessió ha d' incloure els extrems que estableix l' anterior 
article 65.3. 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats. 

Vist que per part de l' Ajuntament s'admet la possibilitat de realitzar una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme 

S' ACORDA:  

PRIMER: Concedir una bestreta a les següents entitats a compte de la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament  

Subvencions Entitats - Bestretes  2016  

    

Entitat Subvenció Partida 
pressupostària 

A compte 50% 

    

AGRUPACIÓ TEATRAL NISSAGA 2.500,00 334 48410 1.250,00 

CENTRE EXCURSIONISTA 1.890,00 341 48401 945,00 

    

Total pagament a compte 50%   2.195,00 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2016. 



 
 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar el 
pagament corresponent. 

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns. 
 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LES 

GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES 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: 
 
Aprovar el conveni de reciprocitat entre els Ajuntaments de la Comarca de les 
Garrigues per a l’accés a les piscines municipals. 
 
Segons aquest conveni, els ajuntaments adherits a la campanya han de 
permetre l’accés a les seves piscines municipals a les persones que acreditin 
ser titulars d’un abonament d’accés a les piscines municipals del seu municipi 
de residència que els permeti accedir a les seves instal.lacions i així 
s’implementi el principi de reciprocitat. 
 
Cada Ajuntament haurà de vetllar per tal que les persones que vulguin comprar 
l’abonament d’un dels municipis que formi part del Pla forfait de les piscines, 
estigui empadronada en el municipi on compri l’abonament. 
 
Cal fer constar que l’entrada en vigor del forfait serà del 24 de juny al 31 
d’agost 
 
El text del conveni és el següent: 
 
“CONVENI DE RECIPROCITAT ENTRE AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA DE LES GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES 

MUNICIPALS 

 

Les Borges Blanques, ....... de maig de 2016 

 

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor/la Il·lustríssima Senyora 

........................................................., alcalde/alcaldessa de 

......................................., en ús de les atribucions que li confereix el Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 



 
 

I de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Antoni Villas Miranda, president del Consell 

Comarcal de les Garrigues, en ús de les atribucions previstes al Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’organització comarcal de Catalunya.  

 

El Consell Comarcal de les Garrigues actua com a promotor i dinamitzador 

de la iniciativa, el qual s’ha proposat seguir treballant els objectius següents: 

 Promoure la cohesió comarcal, els intercanvis i l’amistat entre els 

ciutadans, especialment els més joves de la comarca. 

 Fomentar l’adquisició de l’abonament a cada poble adherit i donar la 

possibilitat als seus habitants de poder desplaçar-se per les diferents 

piscines de la comarca. 

 

Ambdues parts ACORDEN: 

 

PRIMER. Els ajuntaments adherits a la campanya, representats pel seu alcalde/ssa, 

que signa el present document, han de permetre l’accés a les seves PISCINES 

MUNICIPALS a les persones que acreditin ser titulars d’un abonament d’accés a les 

piscines municipals del seu municipi de residència que els permeti accedir a les seves 

instal·lacions i així s’implementi el principi de reciprocitat. Aquest conveni, i per tant, 

l’entrada mitjançant el forfait a les piscines de la resta de municipis, tindrà validesa des 

del primer dia en que totes les piscines en conveni coincideixin obertes, fins a l’últim en 

que totes les piscines en conveni coincideixin obertes. 

 

SEGON. Els ajuntaments signataris i el Consell Comarcal han de difondre entre el seu 

veïnat els ajuntaments amb els quals s’ha signat l’adhesió. Amb aquesta finalitat, 

cadascuna de les piscines municipals disposarà d’un distintiu identificador de la 

campanya que facilitarà el Consell Comarcal de les Garrigues. 

TERCER. L’ajuntament signatari es compromet a fer el seguiment dels usuaris forans 

que visiten les seves piscines, anotant en un quadrant facilitat pel Consell Comarcal i, 

al mateix temps, a vetllar pel compliment de les normes acordades.  

 

QUART. En el supòsit que l’aforament sigui limitat i de forma excepcional, l’ajuntament 

pot restringir l’accés a persones d’altres localitats de forma ocasional i durant les hores 

de màxima ocupació del recinte de les piscines municipals. 

 



 
 

CINQUÉ. Per tal d’ identificar correctament els usuaris/es d’aquest servei, qui vulgui 

accedir a les piscines ha de presentar l’abonament juntament amb el seu DNI. En el 

cas especial de la població de Juncosa, on els seus veïns tenen accés lliure a les 

piscines, serà suficient la presentació del DNI o del certificat de residència per poder 

accedir a les piscines de les localitats que s’han adherit a la campanya. 

 

SISÉ. Quan el municipis d’empadronament o de segona residència de la persona que 

vulgui comprar l’abonament sigui un que formi part del Pla forfait de les piscines, 

aquesta persona haurà de treure-se’l al seu municipi. Per tant l’Ajuntament de cada 

municipi es l’encarregat de vetllar per tal que això es compleixi.  

 

SETÈ. El Consell Comarcal es compromet a enviar a tots els ajuntaments la relació de 

municipis adherits al Pla forfait per a les piscines 2016 i la documentació necessària 

per tal de fer un seguiment dels usuaris del forfait.”  

 
 

9.- MODIFICACIÓ TARIFA A LA RESERVA D’APARCAMENT UBICADA AL 
CARRER DIAGONAL, núm. 5 

 
En data 21 de gener de 2014 la Junta de Govern Local aprovà la petició de 
contragual al carrer Diagonal, núm. 5,  a nom de la Sra. Teresa Sans Vendrell. 
 
La tarifa aplicada a l’esmentada autorització fou la que consta a l’Ordenança 
Fiscal número 7 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”,  Tarifa 5a.- Contraguals. 
 
S’ha verificat que aquesta tarifa no és la que correspon aplicar a l’espai en 
qüestió, pel que procedeix modificar el concepte de contragual contemplat en la 
tarifa 5a. Pel previst a l’epígraf 1 de la tarifa tercera de “reserva d’espais en les 
vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, entitats o particulars per 
aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament”. 
 
Aquesta modificació no comporta variació en l’import del rebut anual de la taxa 
a pagar per la Sra. Teresa Sans Vendrell, que ascendeix actualment a 92,50 € / 
any. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la tarifa aplicada a nom de la Sra. Teresa 
Sans Vendrell al carrer Diagonal núm. 5 de les Borges Blanques, corresponent 
la següent: 
 
     Tarifa tercera, Reserva d’espais o prohibició d’estacionament,  



 
 

Epígraf 1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a 
hotels, entitats o particulars per aparcament exclusiu o prohibició 
d’estacionament 

 
Segon.- Notificar aquest acord al departament de Recaptació a efectes de la 
modificació del padró corresponent i a la Policia Local per tal que es procedeixi 
al canvi del senyal instal·lat actualment pel d’Aparcament exclusiu o prohibició 
d’estacionament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma. 
 
 

10.- OBERTURA TRÀMIT D’AUDIÈNCIA A LA SOL.LICITUD DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER SRA.... 
 
L’expedient iniciat a partir de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
presentada el 5 de gener de 2016 per la senyora...., incoat per acord de Junta 
de Govern Local de data 12 de gener de 2016, ha estat suficientment instruït.  
 
L’article 11 del Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual es regula el 
procediment de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública, preveu 
que un cop instruït l’expedient i immediatament abans de redactar la proposta 
de resolució, procedeix l’inici d’un tràmit d’audiència als interessats. 
 
Els documents que conté l’expedient són els següents: 

1. Acord de Junta de Govern Local de data 12/01/2106 
2. Notificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 12/01/2016 a la 

senyora....., i a la companyia asseguradora de l’Ajuntament (Axa). 
3. Informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 2 de maig 

de 2016 
4. Acta de comprovació de fets per part de la Policia Local de data 

27/01/2016  
5. Acta de manifestació voluntària, redactada pel cos de la Policia Local, en 

data 27/01/2016, de la senyora ... 
6. Informe emès per la companyia asseguradora de l’Ajuntament de data 

27 de maig de 2016 
 

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.-  L’obertura del tràmit d’audiència de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial iniciat a partir de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
presentada el 5 de gener de 2016 per la senyora ... 
 
Segon.- Notificar aquesta Resolució a la persona interessada amb l’atorgament 
d’un termini de quinze dies hàbils comptadors des de la recepció de la 
notificació de la present resolució per tal d’examinar l’expedient i formular les 
al·legacions que es considerin oportunes. 
 



 
 

 

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ 
D’ELEMENTS PATRIMONIALS, CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT I 
MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DEL CANAL 
D’URGELL A LES BORGES BLANQUES 

   
L’Ajuntament preveu dur a terme una sèries d’actuacions per tal de preservar 
els espais de les banquetes del canal, entenent com a tal el camí i la zona de 
servitud d’aquests canal i sèquies, per la qual cosa la Junta de Govern Local en 
sessió de data 10 de maig de 2016 va encarregar a l’empresa consultora 
Enginyeria Marsal i Porta, SL la redacció d’aquest projecte, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 98.414,21,-€ el qual contempla les següents 
actuacions: 
 

 La consolidació, millora i potenciació de la ruta del Canal a les Garrigues 

que transcorre pel Canal d’Urgell i la Quarta Sèquia Principal del Canals 

d’Urgell entre els municipis de les Borges i Juneda. 

 La planificació bàsica de les actuacions necessàries de cara a la 

conservació i la posada en valor dels elements patrimonials 

arquitectònics i històrics del Parc arbrat del canal d’Urgell a les Borges 

Blanques. 

 La planificació bàsica de les accions de millora de l’arbrat i paisatgística 

per tal que les arbrades del canal d’Urgell mantinguin la seva 

biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i els seu 

potencial per continuar complint funcions ecològiques, socials i 

econòmiques rellevants. 

 Fer compatibles els diferents usos del canal d’Urgell (hidràulics, naturals, 

socials i de lleure) amb el consens de la Comunitat General de Regants 

dels Canals d’Urgell, com a entitat titular de la concessió de 

l’aprofitament de les aigües i responsable d’administrar i gestionar els 

recursos i el patrimoni dels Canals d’Urgell.  

 
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la 
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les 
regles establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, regulen el procediment per a l’aprovació, 
modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries. 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny 
de 2015, ja que el pressupost ascendeix a 98.414,21,-€ (IVA inclòs) i no supera 
el 10% dels recursos ordinaris. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats 
delegades, ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de restauració d’elements patrimonials, 
conservació de l’arbrat i millora de la senyalització de la ruta del Canal d’Urgell 
a les Borges Blanques redactat per l’enginyer de forest, senyor  Eduard Porta 
Jose, de l’empresa consultora Enginyeria Marsal i Ports, SL, amb un 
pressupost 98.414,21,-€ (IVA inclòs). 
 
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. 
 
 

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 35.325,17 €. 
 
 
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 24 al 27 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 e.f.       L’Alcalde 
 
 
 


