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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.:  23/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 juny 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 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
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.-TRAMITACIÓ LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 

4.A).- CENTRE DE FORMACIÓ VIÀRIA NII MOLLERUSSA SL 

4.B).- CLAUDIA ARITZETA TOMÀS 

4.C).- AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT “LA BORGENCA” SCCL 

4.D).- REGISTRE DE BESTIAR QUE ES TROBA AL TERME MUNICIPAL DE LES BORGES 
BLANQUES 

5.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS SUBVENCIONS DIVERSES 

6.a).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS 
PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES PER L’EQUIPAMENT CULTURAL (béns mobles) 



 
 

6.b).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS 
PER LA PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “Del Republicanisme a l’Independentisme.. Xerrades a l’Espai 
Macià 2014” 

6.c).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS PER  
A EQUIPAMENTS CULTURALS (Béns Immobles) 

6.d).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS 
PER FINANÇAR LES DESPESES DE LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PUBLICACIÓ DEL llibre 
“Del Republicanisme a l’Independentisme. Xerrades a l’Espai Macià 2014” 

8.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

9.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

11.- 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 30 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 

 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI  
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

MOTARD FOT-LI GASTOO 
 

19 juny Tot el dia XII Trobada de Motards  Micròfon 

 150 cadires 

 44 Taules 
CLUB PATÍ BORGES 
 

12 juny Tot el dia 31 Festival de patinatge 
artístic 

- 350 cadires 
- 150 bosses  
- 150 pastissets per obsequiar 
als participants 
- 150 sucs  

AMPA CEIP JOAN XXIII 
 

11 juny Tot el dia Festa Final de Curs  330 cadires, 250 les 
facilitarà l'Ajunt. de Juneda 

 44 taules 
 
 
 

 MATERIAL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

AMPA CEIP JOAN XXIII 
 

10 juny Festa entrega orles 6è curs  10 m. de moqueta verda 

AMPA CEIP JOAN XXIII 
 

11 juny Festa Final de Curs  15 taules plegables 

 15 para-sols o lones 

 30 cadires 
 
 

 PAVELLÓ FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

ACELL 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL 
 

16 Octubre 9 a 17 h XXXII Campionat Absolut de 
Cataluny7a de Tennis Taula i 
Badminton 

 
 

 COL.LEGI PÚBLIC JOAN XXIII – Centre cívic en cas de pluja 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AMPA LLAR D’INFANTS 
JOAN XXIII 
 

10 Juny 19:30 h Sopar AMPA Llar d’Infants  60 cadires 

 Taules per 60 persones 

 Focus de llum 
 

 SANT SALVADOR 

ENTITAT DIA MOTIU SERVEIS 

Juntament amb 10 companys 1 juliol Acampada amb una colla d’amics  Obertura dels lavabos 
 

Cal dir que el parc de Sant  Salvador és un espai públic, per tant s’autoritza a 
l’ús d’aquest per part dels peticionaris, però això no vol dir que quedi reservat 
per a l’ús exclusiu d’aquest grup. 
 

 TROFEUS I OBSEQUIS 



 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

BITLLES BORGES 
 

19 juny Trobada de Bitlles  8  trofeus per al millor de cada equip 

 2 pernils  
 

 MERCAT SETMANAL - DIMARTS 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

PP LLEIDA 
Partit Popular 
 

14 i 21 juny Matí Instal.lació taula informativa amb 
carpa per donar a conèixer les 
activitats i mesures adoptades pel PP  
durant la campanya electoral per les 
eleccions Generals  

 
 

 PISCINES MUNICIPALS – ZONA PICNIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

ESCOLA DE FUTBOL GARRIGUES 
Pares de l’equip Benjamí 
 

12 juny Tot el dia Fer una barbacoa per celebrar el final 
de lliga 

 
 

 CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 

ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 

CONSELL COMARCAL GARRIGUES 
 

20 juny 21 h  30 cadires 

 Projector i 
pantalla 

Reunió comerciants i programa 
integral 

 
 
 

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 

098/16  Roger de Llúria, 34 117,21 Reformar escala exterior d'accés a l'habitatge 

099/16  Diagonal, 13 31,68 
Arreglar fuita de la claveguera (per l'interior 
de l'habitatge) 



 
 

100/16  
av. Carrasco i 
Formiguera, 18 

28,21 
Col·locació d'arqueta de telefònica a la vorera 
per reparar avaria 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
4.-TRAMITACIÓ LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 

4.A).- CENTRE DE FORMACIÓ VIÀRIA NII MOLLERUSSA SL 

 
Exp. 28/2016 
Titular: CENTRE DE FORMACIÓ VIÀRIA NII MOLLERUSSA SL  
Emplaçament: C/ Nou, 12 
Tipus d’activitat: Escola de conducció 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
 
Documentació tècnica:  
 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 25 de maig de 
2016. 
Projecte d’activitat de data 2 de maig de 2016 signat per...., arquitecte, col. 
Núm. 23451.6 COAC. 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita NO està directament inclosa en els annexes de la 
Llei20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
L’activitat descrita NO està directament inclosa en els annexes 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.  
 
Pel tipus i dimensió de l’activitat, en aplicació dels articles 1 i 4 de la Llei 
16/2015 de 21 de juliol,  es classifica com activitat innòcua: 
 
Epígraf: S-960  
Descripció: “Altres activitats de serveis personals no classificades en altres 
apartats” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 75 m2 ≤ 120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 



 
 

documentació presentada, 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 resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent 
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació 
vigent. 
 
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 per 
l’empresa Centre de Formació Viària N-II Mollerussa, SL per a iniciar l’activitat 
d’escola de conducció al local situat al C. Nou,12 planta baixa. 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 125,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

4.B).- CLAUDIA ARITZETA TOMÀS 

 
Exp. 29/2016 
Titular: ... 
Emplaçament: Pl. Constitució, 10 
Tipus d’activitat: Comerç al detall de roba de vestir 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data 25 de maig de 
2016. 
Cròquis i Pla d’empresa 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
. 
 
Epígraf: M-475  



 
 

Descripció: “Comerç al detall d’articles d’ús domèstic” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 51 m2 ≤ 120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, 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 resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent 
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació 
vigent. 
 
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 per la Sra. 
.... per a iniciar l’activitat de comerç al detall de roba de vestir al local situat a la 
Pl. Constitució, 10 baixos de les Borges Blanques . 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 125,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

4.C).- AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT “LA BORGENCA” SCCL 

 
Dades de l’expedient:  Activitat (34/2015) 
Tipus d’expedient:  Sol·licitud de renovació de l’autorització d’abocament 
Activitat:  Central hortofrutícola, venda de comestibles, 

productes fitosanitaris i adobs, venda al detall de 
carburants per a l’automoció (Annex-II.2 Epígraf 
12.20 i 12.47) 

Peticionari:   Agrària i Secció de Crèdit “La Borgenca”, SCCL  
Emplaçament:  Passeig del Terral, s/n 
 
Documentació tècnica:  
 

- Acta de control periòdic de 5-2-2015 realitzada per l’EAC TÜV 
Rheinland, núm. d’expedient 33324952. 
 

ANTECEDENTS: 



 
 

 
El peticionari, Agrària i Secció de Crèdit “La Borgenca” SCCL, en el centre de 
treball situat a Passeig del Terrall sn, disposa de llicència ambiental: 
 

- Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de 
productes alimentaris de matèria primera vegetal d’una capacitat de 
producció de productes acabats fins a 300 t/d, venda de comestibles, 
de productes fitosanitaris (segons canvi no substancial i adobs, 
venda al detall de carburants per a l’automoció, preparació i 
conservació de fruites (central hortofrutícola), condicionament i 
reconversió de cambres frigorífiques per conservació en atmosfera 
controlada, central hortofrutícola. 

 
Autoritzada en: 
 

 Llicència ambiental (adequació): 7-04-2005 (acord de JGL). 

 Canvi no substancial i canvi a règim de comunicació:   31-12-2012 
(acord de JGL). 

 
En referència a l’abocament d’aigües residuals, en l’acord de  la Junta de 
Govern Local de 7 d’abril de 2005 s’indiquen els paràmetres i les condicions de 
control de l’abocament: 
 
 - Núm. de focus: 1 
 - Descripció: Aigües sanitàries, de neteja i de refrigeració 
 - Destí: EDAR de les Borges Blanques 
 - Cabal màxim diari: 3,10 m3/dia 
 - Cabal màxim anual: 1.132 m3/a 
 - Cabal màxim horari: 0,38 m3/h 
 
 

Paràmetre Valor fixat 
màxim 

Unitat Autocontrol 

pH 6-10 u. de pH Semestral 

MES 750 mg/L  

DQOnd 1.500 mg/L O2 Semestral 

Nitrògen orgànic i 
amoniacal 

90 Mg/L N Semestral 

 

Per a la resta de paràmetres límits fixats són els establerts al Reglament de 
serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig. 
 
D’altra banda, el control periòdic núm. 33324952 realitzat per TÜV Rheinland 
en data 5-02-2015 indica: 
 

 Pronunciament: DESFAVORABLE amb incidències que no afecten el 
medi ambient. 

 



 
 

El mateix control periòdic, en l’apartat d’abocament de les aigües residuals 
indica el compliment del contingut de la llicència, amb comentaris que no tenen 
afectació al medi. 
 
INFORME: 
 
“Atesos el condicionants imposats en la llicència i el contingut en l’informe del control periòdic 
de data 5-02-2015, s’informa FAVORABLEMENT respecte de la renovació de l’autorització 
d’abocament amb els mateixos condicionants i limitacions que es van establir inicialment en 
la llicència ambiental. 
 
Al mateix temps, i vista la valoració DESFAVORABLE del control periòdic de data 5-02-2015, es 
proposa un termini de 90 dies per a solucionar les deficiències detectades i presentar un 
control periòdic complementari que reflecteixi finalment un resultat favorable.” 

  
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.- Atorgar la renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
a la xarxa de clavegueram de les Borges Blanques.(aigües de tipus sanitàries), 
amb els mateixos condicionants i limitacions que es van establir inicialment en 
la llicència ambiental. 
 
SEGON.- Donar un termini de 90 dies per a solucionar les deficiències 
detectades en el control periòdic de data 5/02/2015. 
 

 
 

4.D).- REGISTRE DE BESTIAR QUE ES TROBA AL TERME MUNICIPAL DE 
LES BORGES BLANQUES 

 

Propietari: ... 

Localització: Polígon 17 Parcel·la 22 

Atesa la instància, de data 30 de maig de 2016, presentada pel Sr. ... 

comunicant a l’Ajuntament de les Borges Blanques que en la  finca situada al 

polígon 17 parcel·la 22 hi té dos cavalls( 2 eugues). 

Ens ho comunica, perquè a través d’aquest comunicat el Departament 

d’Agricultura Ramaderia Pesca Alimentació i Medi Natural li assigni el número 

d’explotació corresponent i alhora dur un control sanitari dels animals que hi ha 

pel disseminat del terme municipal de les Borges Blanques. 



 
 

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: 
 
Donar-se per assabentada de la comunicació efectuada pel Sr...., de tinença de 
dos eugues a la finca de la seva propietat. 
 

 

5.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 25 de maig de 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 l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres: 
 
Gual 762   Borges del Camp, 8 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 

 

 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS SUBVENCIONS DIVERSES 
 

6.a).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES 
DERIVADES PER L’EQUIPAMENT CULTURAL (béns mobles)  

 

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 pels equipaments culturals (béns 
mobles), anualitat 2016 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques necessita  un projector i una nevera pel 
Centre Cívic 
  
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 
l’adquisició i instal.lació d’un projector i una nevera pel Centre Cívic, inclòs a la 
línia d’equipaments culturals (béns mobles) per aquest any 2016, amb un 
pressupost de 2.085,38 € (IVA vigent no inclòs) 
 



 
 

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 1.876 €. 
 
 

6.b).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER LA PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “Del 
Republicanisme a l’Independentisme.. Xerrades a l’Espai Macià 2014” 

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 pels equipaments culturals (béns 
mobles), anualitat 2016 

L’Ajuntament de les Borges Blanques vol dur a terme  la publicació del llibre de 
les xerrades que van tenir lloc a l’Espai Macià durant el mes de juliol de 2014, 
amb un pressupost de 1.759,26 €.  

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 de 1.583,33 € 
(90% de l’import total) per a la publicació del llibre “Del Republicanisme a 
l’Independentisme. Xerrades a l’Espai Macià 2014”., inclosa dins de la línia de 
publicacions d’interès local i comarcal, per aquest any 2016 

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 1.583,33 
€. 

Tercer.- Sol·licitar certificat d’intervenció per la suficiència de partida 
pressupostària. 

Quart.- Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i a 
complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria. 

 

6.c).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER  A EQUIPAMENTS CULTURALS (Béns 
Immobles) 

 

La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2016 va aprovar 
definitivament el Projecte de rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret 
situat al c/ la Font de les Borges Blanques. Fase II. Cubs i Celler, amb un 



 
 

pressupost d’execució per contracte de 55.785,34,-€ (IVA inclòs), redactat per  
l’arquitecta Carme Casals Serrano. 
 
L’antic molí d’oli de Cal Gineret ubicat al c/ la Font xamfrà c/ Sant Pere de les 
Borges Blanques és un record present de l’activitat econòmica de la nostra 
ciutat del segle XIX. Es tracta d’una edificació que està catalogada dins de 
l’inventari del patrimoni cultural immoble de la Generalitat de Catalunya com a 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 
 
L’edificació existent és una planta baixa d’uns 237,32 m², de forma triangular i 
subdividida en 5 estances, totes amb façana al carrer la Font. Respecte el 
carrer Sant Pere, és una edificació en planta completament soterrada, atès el 
desnivell existent entre les rasants dels dos carrers, i només són visibles la part 
superior de les voltes i la  nova coberta que les protegeix 
 
En una primera fase es va rehabilitar la part superior de les voltes de pedra, es 
va construir una coberta lleugera per protegir-les i un tancament perimetral 
vidriat, que permet visualitzar la construcció des de l’exterior. En la part que no 
es van deixar les voltes vistes es va construir una plaça pavimentada amb les 
lloses de pedra existents, accessible a cota del carrer Sant Pere. Des d’aquesta 
plaça es va construir un accés cobert a les escales que connecten amb el 
celler. 
 
Per tal de poder donar un ús a l’edificació és necessari rehabilitar l’interior de 
l’antic molí, de manera que es puguin visitar els espais del cups i condicionar 
l’espai del celler per destinar-lo a sala polivalent que reuneixi unes 
característiques estructurals, constructives i funcionals coherents amb el seu 
nou ús.  
 
El projecte aprovat defineix les actuacions necessàries per rehabilitar l’interior 
d’aquest antic molí en la planta inferior per fer-lo visitable. Concretament, amb 
aquesta segona fase de la rehabilitació es proposen uns espais dels cups 
visitables i l’espai del celler destinat a sala d’exposicions polivalent que 
reuneixin unes característiques estructurals, constructives i funcionals 
coherents. A més a mes de permetre la descoberta d’un refugi de la guerra 
civil, buidant una part de les terres d’aquest antic refugi, per tal que sigui un 
element visitable des del celler. 
 
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 es convoquen les subvencions per a 
obres destinades a equipaments culturals (béns immobles), anualitat 2016. 
 
Vistos aquests antecedents, la Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs una subvenció de 30.000,00€ 
per tal de poder dur a terme el Projecte de rehabilitació de l’antic molí d’oli de 
Cal Gineret situat al c/ la Font de les Borges Blanques. Fase II. Cubs i Celler, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 55.785,34,-€ (IVA inclòs), en el 



 
 

marc de la convocatòria per a obres destinades a equipaments culturals (béns 
immobles), anualitat 2016. 
 
Segon.- 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. 
 
 

6.d).- APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DE LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS 

 

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 per la realització de projectes i activitats 
culturals, anualitat 2016 
 
L’Ajuntament de les Borges va dur a terme les activitats i jornades “Abril 
Cultural i Saludable”, entre els dies 14 d’abril a 1 de maig. 
 
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 la 
realització del projecte i activitats culturals: “Abril Cultural i Saludable” per 
aquest any 2016, amb un pressupost de 7.000 € 
 
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 6.000 €. 
 
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PUBLICACIÓ DEL llibre 

“Del Republicanisme a l’Independentisme. Xerrades a l’Espai Macià 
2014” 

 
L’Ajuntament de les Borges Blanques vol publicar el llibre “Del Republicanisme 
a l’Independentisme. Xerrades a l’Espai Macià 2014” escrit per l’autor local .... 
 
L’Editorial Fonoll de Juneda, a petició de la regidoria de cultura, ha presentat un 
pressupost que s’ajusta als interessos municipals 
 
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 servei atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 



 
 

  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 333-22609 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
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 EDITORIAL FONOLL SL de Juneda, amb NIF 
B25617168 el contracte menor de serveis per la publicació del llibre “Del 
Republicanisme a l’Independentisme. Xerrades a l’Espai Macià 2014” escrit per 
l’autor local ... 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (1.759,26 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333-22609 del pressupost municipal per 
a l’exercici 2016. 
 
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. 
 
 
 
8.- 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% 

Futbol Sala Borges 2.430 341-48412 1.215 
Total pagament a compte 50%   1.215 

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. 
 
 
 
9.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 

El Departament de Recaptació presenta informe en data 30 de maig de 2016 
referent a la relació de rebuts fallits  
 
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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 
 

MERCAT DIMARTS I DISSABTE      

COGNOMS I NOM MOTIU 2015 1r.TRIM.16 

2n. TRIM. 

16 TOTAL MERCAT 

 
BAIXA 
ACTIV. 390,00 130,00 130,00 650,00 DIMARTS 

 
BAIXA 
ACTIV. 260,00 130,00 130,00 520,00 DISSABTE 

 
BAIXA 
ACTIV. 78,00 78,00 78,00 234,00 DISSABTE 

TOTAL A 30-05-2016   728,00 338,00 338,00 1404,00  

 
 
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 1r.SEM.16 TOTAL 

 1452987 DIF. TARIFA 76,00 76,00 152,00 

TOTAL A 30-05-2016     76,00 76,00 152,00 
 



 
 

 

 

 

10.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL 
PERSONAL I PAGAMENT DESPESES 

 
El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol.licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al curs que 
organitza l’Administració. 
 
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 del/s treballador/s al curs corresponent 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 

Policia Local Taller sobre l’aturada, 
el control i l’escorcoll 
de vehicles 

Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 

15 i 16 juny  Matrícula: 48 € 

 

Policia Local Taller sobre l’aturada, 
el control i l’escorcoll 
de vehicles 

Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 

15 i 16 juny  Matrícula: 48 € 

 

Policia Local Taller sobre l’aturada, 
el control i l’escorcoll 
de vehicles 

Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 

15 i 16 juny  Matrícula: 48 € 

 

 
Pel que fa als desplaçaments, cal tenir en compte que es pagarà un únic desplaçament pels 4 assistents 
des de la localitat de les Borges Blanques fins al lloc on es realitza el curs  (en total 4 viatges que inclou 
l’anada i tornada) 
 
 

11.- 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 28 de maig al 6 de juny, 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 
 


