
 
 

JGVL2016 / 28 juliol12 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  28/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 de juliol 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 
 
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.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4.A).- Llicència urbanística ANTONIO RICARDO PUJOL BALLESTÉ 

4.B).- Llicència urbanística VICENT SATORRA FARRÉ 

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA DE 
REPARACIÓ DE LA PREMSA DE BARRA DELS JARDINS DEL TERRALL 
DE LES BORGES BLANQUES 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS DIVERSES SUBVENCIONS 

6. A) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS 

6. B) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES 

6. C) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 



 
 

6. D) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

6. E) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

6. F) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

6. G) ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE 
L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL. DEPARTAMENT DE CULTURA 

7.- ACORD PAGAMENT BESTRETA DE SUBVENCIÓ A DIVERSES 
ENTITATS 

8.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 1R. TRIMESTRE 2016 

9.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE REPIC DE CAMPANES 
I ACORD AUTORITZACIÓ DESPESA PREMIS 

10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA SEGURETAT A LES 
PISCINES MUNICIPALS 

11.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

12.- 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 5 de juliol 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 

CLUB TENNIS TAULA 
BORGES 
 

23 juliol Tot el 
dia 

Festa 25è aniversari del CTT 
Borges 
Sopar i actuació mag Albert 

 Taules i cadires per 200 persones 

 Grades 

GRUP DE TEATRE 
NISSAGA 
 

29 juliol 21 h Estrena de l’obra El trampós 
entrampat 

 Grades 

 Escenari 

 Equip de megafonia 

 llums 
 

 PÀRQUING AJUNTAMENT 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

REGIDORIA DE 
CULTURA 
 

15 juliol 19 h Concert Garrigues Guitar 
Festival 

 Escenari (cabuda 2 guitarristes) 

 150 cadires 

 3 Taules 

 Equip de llum 
 

 JARDINS DEL TERRALL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

BITLLES BORGES 
 

Dilluns, dimecres i divendres de 
juliol i agost fins a la Festa Major 

Entrenaments bitlles  4 tanques 

  3 taulons de fusta 
 

 PLACETA DEL TERRALL 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AGRUPACIÓ DE 
COMERCIANTS DE LES 
BORGES 
 

16 juliol 20 h Mercat a la 
Fresca 

 Escenari amb passarel·la amb faldó negre 

 Megafonia 

 50 cadires 

 30 taules 

 6 cubells 

 16 carpes 

 Il·luminació com l’any anterior (focus de l’agrupació) 

 Col·locar banderoles 
 

 CENTRE CÍVIC – Sala 1 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

FUTBOL SALA BORGES 
 

12 juliol 21 h Reunió i sorteig 48 hores futbol sala 

 
 CARRER PRESIDENT COLL I ALENTORN 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL OBSERVACIONS 

VEÏNS C/ P. 
COLL I 
ALENTORN 
 

15 juliol Sopar de veïns  Taules i cadires per 
50-60 persones 

 Tancament d’un tram 
del carrer des de l’Av. 
Carrasco i Formiguera 
al c/ del Pi 

Segons l’informe de la Policia Local de data 11 
de juliol, cal fer el tancament del carrer a partir 
de les 21 h i cal respectar el descans d’altres 
veïns. 
Un cop conclosa l’activitat cal deixar lliure la via 
sense obstacles per a la circulació de vehicles 



 
 

 

 CARRER MARQUÈS D’OLIVART 

ENTITAT DIA HORA MOTIU OBSERVACIONS 

CERVESERIA O’BROTHERS 
 

16, 23 i 30 
juliol 

20 a 22 h Jornades de punxadiscs 
amb música en vinil 

Es notificarà a la peticionària que, 
segons informe de la Policia Local, 
caldrà respectar el pas als vianants 
per la vorera i caldrà posar la 
música en un volum raonable. 
Un cop finalitzat l’acte caldrà deixar 
l’espai públic net i sense obstacles 

 
 

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 PRES-
SUPOST 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

122/16   la Font, 4 A-B-C 280 32,72 Tapiar finestres i portes de 
l'edifici 

123/16  Carles Puente 
Nicolàs, 3 

450 38,62 Arreglar la barbacoa del 
jardí 

124/16  pl. Constitució, 25 6000 231,20 Canviar la cuina 

125/16  Raval de Lleida, 44 100 26,47 Arreglar peces remuntables 
de la vorera per entrada de 
vehicles 

126/16  Pintor Iglésias, 23 695 47,12 Arreglar rebost de la planta 
baixa 

128/16  Poeta Carles Mas, 7 500 40,35 Reforçar parets de la planta 
baixa per evitar humitats 

131/16  Ntra. Sra. De 
Montserrat, Pintor 
Pau Macià i av. De 
les Garrigues 

1500 75,05 Substituir catifes de 
l'entrada per rajoles  

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



 
 

 
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

4.A).- Llicència urbanística .. 

 
En data 9 de maig de 2016 el senyor ...va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres per a canviar la cuina en edificació existent i fer solera de formigó en 
cobert annex, en sòl no urbanitzable, al polígon 2, parcel·la 50 (Mirabella). 
(Exp. 084/16) 
 
En data 14 de juny de 2016 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe 
favorable a l’atorgament de llicència, però posa de manifest que el pressupost 
d’execució material de les obres que declara el titular es considera que està 
molt per sota del cost real. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de dat 14 de juny de 2016 va acordar atorgar 
el senyor ...un termini de 10 dies hàbils, per tal que complementés el 
pressupost d’execució material de la seva sol·licitud o, en cas que el ja 
presentat fos correcte, en justifiqués el contingut. 
 
En data 6 de juliol de 2016, l’interessat ha presentat per correu electrònic una 
còpia de les factures de compra de material amb un import de 945,45€. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient, la Junta de Govern Local, fent ús de les facultats 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents 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 7 de juliol de 2016 i en l’informe de secretaria de data 8 de juliol 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 

084/16 . 
polígon 2, parcel·la 
50 (partida 
Mirabella) 

50,16 40,00 3,00 93,16 

Canviar la cuina en 
edificació existent i fer 
solera de formigó en 
cobert annex  

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  



 
 

- Es concedeix la llicència sol·licitada entenent que es tracta d’obres 
menors de conservació de l’edificació existent que es considera que es 
troba fora d’ordenació, 

- 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. 

 
 

4.B).- Llicència urbanística  

 

.....en data 5 de juliol de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per pintar les 
façanes de l’habitatge existent situat al polígon 3, parcel·la 49 (partida Plana) del 
terme municipal de les Borges Blanques (Exp. 127/16). 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient, la Junta de Govern Local, fent ús de les facultats 
delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents 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 7 de juliol de 2016 i en l’informe de secretaria de data 8 de juliol 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 

127/16  

polígon 3, 
parcel·la 49 
(partida Plana) 
 

69,40 20,00 3,00 92,40 
Pintar les façanes 
de l’habitatge 
existent 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Es concedeix la llicència sol·licitada entenent que es tracta d’obres 
menors que no suposen modificacions estructurals i que no modificaran 
el volum ni l’ús de l’edificació existent. Per aplicació de l’article 28 del Pla 
Especial de Millora del Medi Rural els acabats de l’edificació seran: 
façanes arrebossades i pintades de colors terrosos. 

- 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 a l’interessat 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.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA DE 
REPARACIÓ DE LA PREMSA DE BARRA DELS JARDINS DEL 
TERRALL DE LES BORGES BLANQUES 

 
La Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’abril de 2016 va acordar 
adjudicar a l’empresa Construccions Olivart Arrufat, SCP de les Borges 
Blanques, amb NIF J25212689 el contracte menor d’obres per dur a terme la 
reparació de la premsa de barra dels jardins del Terrall, per un import de 
4.147,80€ (IVA vigent inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171 
63500 del pressupost municipal per a l’exercici 2016. 
 
Posteriorment la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de juny de 2016 
va aprovar la modificació del contracte menor d’obres abans referit presentada 
per l’empresa Construccions Olivart Arrufat, SCP de les Borges Blanques, amb 
un import de 2.575,42€ (IVA vigent inclòs) 
 
S’ha emès la certificació núm. 1 i única de l’obra, per import de 6.551,82 €, (sis 
mil cinc-cents cinquanta-un, amb vuitanta-dos euros) (IVA vigent inclòs) que ha 
estat degudament signada pel director de l’obra, d’acord amb el contingut de 
l’informe tècnic emès en data 22 de juny de 2016, en el qual es manifestava el 
cost total de l’actuació de reparació de la premsa seria 6.551,82€ IVA vigent 
inclòs. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra de reparació de la 
premsa de barra dels jardins del Terrall de les Borges Blanques, per import de 
sis mil cinc-cents cinquanta-un, amb vuitanta-dos euros (6.551,82 €) IVA vigent 
inclòs, presentada per l’empresa OLIVART-ARRUFAT, SCP, de les Borges 
Blanques, amb CIF J25212689. 
 
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. 
 
 
 



 
 

6.- APROVACIÓ SOL.LICITUDS DIVERSES SUBVENCIONS 

6. A) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS 

 
Per Resolució TES/1468/2016, de 18 de maig publicada al DOGC núm. 7143 
de data 16 de juny de 2016 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de 
Catalunya. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria tècnica d’arranjament de camins del terme 
municipal de les Borges Blanques, redactada per l’arquitecte tècnic municipal 
Francesc Casals Piera, amb un pressupost de 113.741,62€ (IVA vigent inclòs). 
 
Segon.- Concórrer a aquesta convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE per a l’actuació 
d’arranjament dels camins de terra en aquest terme municipal, promoguda per 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, sol·licitant un ajut de 58.737,31€ (IVA 
vigent inclòs), és conforme amb els criteris que estableixen les bases de la 
convocatòria. 
 
Tercer.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
 
Quart.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions i de la inversió objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. B) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LES 
GARRIGUES  

 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera necessari sol.licitar un ajut 
directe al Consell Comarcal de les Garrigues per a la realització de la 53a Fira 
Qualitat Verge Extra i les Garrigues. 



 
 

 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar un ajut directe al Consell Comarcal de les Garrigues per a la 
celebració de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i 53ª Fira de les Garrigues, 
sol·licitant un ajut de 10.000 € 
 
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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. C) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA  

 
Segons acord de data 30 de maig publicada al BOP núm. 118 de data 21 de 
juny de 2016 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a entitats locals de les 
comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2016. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria publicada per la Diputació de Lleida 
d’ajuts per a la celebració de la II RUTA DE LA TAPA DE LES BORGES 
BLANQUES, sol·licitant un ajut de 2.500 €, essent el cost de l’actuació de 5.650 
€ 
 
Segon.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
Quart.- 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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. D) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA  

 



 
 

Segons acord de data 30 de maig publicada al BOP núm. 118 de data 21 de 
juny de 2016 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a entitats locals de les 
comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2016. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria publicada per la Diputació de Lleida 
d’ajuts per a la celebració de la IV FIRA MASCOTES BORGES, sol·licitant un 
ajut de 3.000 €, essent el cost de l’actuació de 6.000 € 
 
Segon.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions objecte de la subvenció sol·licitada. 
 

Quart.- 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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. E) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA  

 
Segons acord de data 30 de maig publicada al BOP núm. 118 de data 21 de 
juny de 2016 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a entitats locals de les 
comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2016. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria publicada per la Diputació de Lleida 
d’ajuts per a la celebració de la FIRA DE L’OLI DE QUALITAT VERGE EXTRA 
I LES GARRIGUES any 2016, sol·licitant un ajut de 13.000 €, essent el cost de 
l’actuació de 67.032,90 €  
 
Segon.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 



 
 

sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
Quart.- 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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. F) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA  

 
Segons acord de data 30 de maig publicada al BOP núm. 118 de data 21 de 
juny de 2016 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a entitats locals de les 
comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2016. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que concórrer aquesta 
convocatòria és adient als interessos municipals. 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Concórrer a a la convocatòria publicada per la Diputació de Lleida 
d’ajuts per a la celebració de la FIRA DE MODELISME I WARGAMES DE LES 
BORGES BLANQUES, sol·licitant un ajut de 4.000 €, essent el cost de 
l’actuació de 9.500 € 
 
Segon.- Assumir el compromís de finançar la part del pressupost que no 
cobreixi la subvenció sol·licitada i, en cas d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada, complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les 
condicions previstes en les bases de la convocatòria promoguda per la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de 
les actuacions objecte de la subvenció sol·licitada. 
 
Quart.- 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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

6. G) ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ DE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL. DEPARTAMENT DE CULTURA  

 



 
 

Per Resolució CLT/1395/2016, de data 27 de maig de 2016, publicada al 
DOGC núm. 7135 de data 06/06/2016, es va donar publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural, de 26 de 
maig de 2016, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les 
biblioteques centrals comarcals del Sistema de lectura Pública de Catalunya de 
les províncies de Lleida i Tarragona per a l’any 2016. 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va concórrer a aquesta convocatòria 
sol.licitant un ajut de 3.000 euros per a l’adquisició de llibres de novetats 2016 
per a la biblioteca comarcal. 
 
En data 8/07/2016, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la proposta provisional 
de concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques 
centrals comarcals del sistema de lectura pública de Catalunya, corresponent a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques la quantitat de 3.000 € 
 
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern 
Local per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de concessió de subvenció de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, segons la qual s’atorga un ajut a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques de 3.000 € per a l’adquisició de llibres de novetats 2016 per a 
la biblioteca comarcal de les Borges Blanques 
 
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 tramitació i signatura dels documents corresponents. 
 

 

 

7.- ACORD PAGAMENT BESTRETA DE SUBVENCIÓ A DIVERSES 
ENTITATS 

 
Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament d’una bestreta corresponent a la subvenció per al 
funcionament del seu club i realització d’activitats, que se’ls va concedir per 
acord de Junta de Govern Local en el marc la subvenció directa establerta al 
pressupost municipal per l’exercici 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 



 
 

d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció concedida a la 
següent entitat amb el detall següent: 
 

Subv. Entitats – Bestretes 2016     

Entitat Partida Subvenció A compte 50% 
CLUB ESCOLA COMARCAL FUTBOL 
LES GARRIGUES 341 48410 9.180,00 4.590,00 
ATENEU POPULAR GARRIGUENC 334 48405 2.700,00 1.350,00 
Total pagament a compte 50%    5.940,00 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament del referit import 
 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 

L’EMPRESA SOREA DEL 1R. TRIMESTRE 2016  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al primer trimestre de l’any 2016, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 13.342,32 €, presentada per l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - SOREA, SA. 
 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE REPIC DE CAMPANES 
I ACORD AUTORITZACIÓ DESPESA PREMIS 
 

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 les bases que han de regir el Concurs de Repic de Campanes 
que tindrà lloc a les Borges Blanques. Aquest concurs es durà a terme amb la 
col·laboració del Consell comarcal de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les 
Garrigues, la parròquia i els campaners de les Borges Blanques 
 



 
 

Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
Les bases aprovades tenen  el següent contingut: 
 
“BASES 
1. L’Ajuntament de les Borges Blanques convoca el 2n Concurs de Repic de 
Campanes, que se celebrarà el dissabte 23 de juliol de 2016, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les 
Garrigues, la Parròquia de les Borges Blanques, la Diputació de Lleida i els 
campaners de les Borges Blanques. 
 
2. El Concurs consta de dues categories:  
 - Primera categoria: campaners menors de 18 anys. 
 - Segona categoria: campaners majors de 18 anys.  
 
3. Hi poden participar un màxim de 25 inscrits: un màxim de 10 campaners en 
la primera categoria i un màxim de 15 en la segona. La selecció dels 
participants es farà per ordre d’inscripció. 
 
4. Els repics de campanes són lliures, cadascú disposarà de 6 minuts per 
desenvolupar dos repics.  
 
5. El jurat tindrà en compte un seguit de criteris sobre els repics. Valorarà el 
repic més original, el més melòdic, el més ben tocat, etc.  
 
6. Termini d’inscripció: la data límit d’inscripció és el dimarts 20 de juliol de 
2016 i cal inscriure’s a l’Ajuntament de les Borges Blanques (carrer del Carme, 
21, 25400, les Borges Blanques). També es pot fer la inscripció per telèfon 
(973142850) o per correu electrònic (cultura@lesborgesblanques.cat) i cal 
especificar-hi: “2n Concurs de Repic de Campanes de les Borges Blanques”, el 
nom i els cognoms, el DNI, l’adreça postal, el telèfon de contacte, el municipi i 
el correu electrònic.  
 
7. Hi haurà tres premis per categoria.  

. Primera categoria: primer classificat, 100 €; segon classificat, 50 €, i 
tercer classificat, 25 €. 
. Segona categoria: primer classificat, 200 €; segon classificat, 100 €, 
i tercer classificat, 50 €. 

 
Tots els participants inscrits rebran un diploma de participació. 
 

8. El jurat estarà format per personalitats relacionades amb el món campaner. 
El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic el mateix dia un cop 
finalitzat el repic de tots els participants.  
 

mailto:cultura@lesborgesblanques.cat


 
 

9. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases l'ha de resoldre 
l'organització d'aquest concurs. 
 
10. El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.” 
 
 
 
10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA SEGURETAT A LES 
PISCINES MUNICIPALS 
 
La senyora Teresa Serrano, encarregada del manteniment i del bar de les 
piscines municipals, ha informat a l’Ajuntament que hi ha un gran nombre de 
persones que accedeixen al recinte de les piscines municipals sense 
abonament, saltant la xarxa perimetral d’aquesta. Davant d’aquesta situació, es 
considera adient la contractació dels serveis d’un vigilant de seguretat amb 
caràcter urgent a les piscines municipals. 
 
L’empresa Protección Integral Lleidatana SL, suficientment capacitada per a la 
prestació del servei, 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 342 22799 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 PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA SL de 
Lleida, amb NIF B25731142 el contracte menor de serveis de vigilància i 
protecció, amb un vigilant de seguretat sense arma, des del dia 12 de juliol i 
fins al 15 d’agost de 2016 a les piscines municipals de les Borges Blanques, 
amb un horari de 16 a 20 h. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
DISSET AMB CINQUANTA €/hora (17,50 €/hora IVA no inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 342 22799 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. 
 
 
 



 
 

11.- 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 42.141,40 €. 
 
 
12.- 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 5 a l’11 de juliol, 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 
 
 


