
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/28 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que  en  la  sessió  celebrada  el  17  /  de  juliol  /  2017 s’adoptaren  els  acords 
següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’obre  la  sessió  i  havent-se  posat  a  disposició  dels  regidors/es  amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 10 de juliol de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents.

 

Expedient 840/2017. Cessió d'espais municipals i material. 48 HORES 
FUTBOL SALA

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Vista la petició presentada 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  d'espais  i  del  material  municipal  que  tot  seguit  es 
relaciona, amb les següents condicions: 

- 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 I P POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT : FUTBOL SALA BORGES 
RESPONSABLE: .......
CORREU ELECT: futsalborges@gmail.com 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

DIA UTILITZACIÓ : 21/07/2017 (Pavelló de l'Oli + Pavelló Poliesportiu)
                                22/07/2017 al 23/07/2017 (Pavelló de l'Oli) 
HORARI : de 21 h. a 24 h. 
MOTIU : 48 HORES DE FUTBOL SALA 
MATERIAL : Megafonia, 1 micròfon

 

Expedient 849/2017. Cessió d'espais municipals i material FESTA 
SUMMER PARTY SBK PISCINES

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

ENTITAT : PISCINES MUNICIPALS 
ESPAI : PISCINES MUNICIPALS – ESPAI LÚDIC 
RESPONSABLE: .....
CORREU ELECT: .......
ADREÇA : ........
DIA UTILITZACIÓ : 22 DE JULIOL (NIT I MATINADA DEL 23) 
HORARI : DE 23:00 H A 1:30 H 
MOTIU : FESTA “SUMMER PARTY SBK” : ensenyament de 
ball gratuït (salsa, bachata i kizomba). 
Durant l’activitat no es permetrà el bany a la piscina.  
MATERIAL : 10 TAULES , 1 GÀBIA DE CADIRES         

 

Expedient 851/2017. Cessió d'espais municipals i material. CEI 
CONSORCI GLOBAL LLEIDA

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

 
ENTITAT : CONSORCI GLOBAL LLEIDA 
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ......
CORREU ELECT: ......
ADREÇA: ......
DIA UTILITZACIÓ : 26 DE JULIOL 
HORARI : DE 9:00H A 15:00H 
MOTIU: CURS DE FORMACIÓ CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA 
MATERIAL: MEGAFONIA

 

Expedient 852/2017. Cessió d'espais municipals i 
material.BIBLIOTECA. .......

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 
ENTITAT : RESIDÈNCIA L’OLIVER 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .....
ADREÇA : .......
DIA UTILITZACIÓ : 30 DE JULIOL 
HORARI : DE 10:30H A 14:00H 
MOTIU : Reunió Residència L’Oliver.          

 

Expedient 853/2017. Cessió d'espais municipals i material. BIBLIOTECA. 
FEDERACIÓ DE DONES

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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  

ENTITAT : FEDERACIÓ DE DONES DE LES GARRIGUES 
ESPAI : SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA (SALA MARIA LOIS) 
RESPONSABLE: .........
CORREU ELECT: donesgarrigues@hotmail.com 
ADREÇA : 25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 14 DE SETEMBRE 
HORARI : DE 21:00H A 00:00H 
MOTIU : Xerrada sobre el llibre “El silenci dels telers”, 
d’Assumpta Montellà 
MATERIAL : - El propi de la sala (megafonia, cadires, taules i equip de llum)    
     

 

Expedient 714/2017. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

 

, 07/26/17
<!-- [if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->

, 07/26/17
<!-- [if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]-->

, 07/26/17
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
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Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, la Junta de 
Govern Local, en data 17 de juliol de 2017, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
Nom anterior :           Residència les Garrigues 
Nom actual    :           Residència Tercera Edat l’Onada S.L.       
 
Núm. nínxol     :           20        fila  4ª
Departament  :           Oest Lateral A           import               36,50 €
 
Núm.  nínxol    :           16        fila  3ª.
Departament  :           Oest Lateral A            import              36,50 €
 
Núm. nínxol     :           39        fila  4ª
Departament  :           Est Lateral A               import             36,50 €
 
Núm. nínxol     :           34        fila 4ª
Departament  :           Est Lateral A               import             36,50 €
 
Núm. nínxol     :             8        fila 4ª
Departament  :           Lateral B                     import             36,50 €
 
                                                                TOTAL                                       182,50  € 

 

Expedient 744/2017. Llicència de gual ......

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 29 de juny de 2017, 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: 
.......
Sant Jaume, 32
GUAL  784
 
Taxa 2n semestre de 2017      58,00 €
Taxa placa                               16,00 €
Total.                                       74,00 €         
 
Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle.

 



 

 

Expedient 771/2017. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITAT. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
OBERTURA ACADÈMIA D’ANGLÉS 
Exp.: 771/2017
Titular: .......
Emplaçament: c/ Raval del Carme, 56
Tipus d’activitat: Acadèmia d’anglès
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 6 de juliol de 
2017.
- Full d’assumeix del tècnic de 30 de juny de 2017 (Marc Garsaball Segura, 
enginyer tècnic col. 21856-L).
 
En data 11 de juliol de 2017, el tècnic municipal el Sr. Xavier Arqués ha 
informat el següent: 
“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: P-855 
- Descripció: “Altres activitats d’educació”
- Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 101,47 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 FAVORABLE  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,17 de juliol de 2017, en l’exercici de 
les facultats delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny i per 
unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació d’inici de l’activitat 
d’acadèmia d’anglés al local del carrer Raval del Carme, 56.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per canvi no substancial de l’activitat 
per un import de 125,00€, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessat en temps i forma. 

 

 



 

Expedient 834/2017. Subvenció sol·licitada a una altra Administració

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  DIRECTA A LA DIPUTACIÓ  DE  LLEIDA 
PER A FINANÇAR ELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DEL 
CF BORGES
Aquest any se celebra el centenari del Club de Futbol Borges, motiu pel qual  
l’Ajuntament ha decidit programar una sèrie d’actes per commemorar aquesta 
efemèride.
Els actes de celebració es preveu que tinguin un cost de 16.000,00 euros, per 
la qual cosa es considera convenient sol·licitar a la Diputació de Lleida una 
subvenció directa que ajudi a sufragar par d’aquesta despesa.
Per tot l’exposat, exercici de les facultats delegades pel Decret d'alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus 
membres, ACORDA:
Primer.-  Sol·licitar  a  la  Diputació  de  Lleida  una  subvenció  directa  per  a 
finançar els actes de celebració del centenari del CF Borges, per import de 
10.000,00 euros. 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

Expedient 791/2017. Concessió de subvenció directa o nominativa

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT 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 2017 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

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  per acord de Junta de Govern Local.

En virtut de les delegacions efectuades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 

 



 

15 de juny, la Junta de Govern, adopta per unanimitat dels seus membres els 
següents ACORDS:

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

Colla Brut Natura : 375,00 euros

SEGON:  Reconèixer  l'obligació de  pagament  amb càrrec a  la  partida  334 
48017 del pressupost de l’exercici 2017.

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

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

Expedient 805/2017. Gratificacions personal Ajuntament

GRATIFICACIÓ PERSONAL AJUNTAMENT 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni 
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball. 
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra. ....., treballadora 
municipal, contractada en règim laboral, categoria auxiliar de la llar d’infants 
 30,17 h de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de maig i juny 
de l’any 2017, essent l’import de la  gratificació: 343,94 euros.
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de juliol.

 

Expedient 739/2017. Autorització de Pagaments a Justificar

 



 

DECRET D’ALCALDIA 
Assumpte: Aprovació pagament a justificar a Arquitectura Teatral, S.L. 
Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2017 s'ha adjudicat a 
l’empresa  Arquitectura  Teatral,  S.L.  el  contracte  de  subministrament  del 
cortinatge pel sostre del pavelló per un import de 12.206,48 euros (IVA inclòs).
Atesa la necessitat d'autoritzar un pagament amb el caràcter de «a justificar» 
per  import  de  6.103,24  euros,  a  fi  d’atendre  el  50% de  les  despeses  de 
subministrament del  cortinatge pel  sostre del  pavelló i  de conformitat  amb 
l’establert en l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.
Aquesta Junta de Govern, en virtut de les atribucions conferides per Decret 
d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres:

PRIMER. Autoritzar el pagament amb el caràcter de «a justificar» per 
import de 6.103,24 euros, a favor de l’empresa Arquitectura Teatral, S.L., per 
a atendre el 50% de les següents despeses: 

—  Subministrament del cortinatge pel sostre del pavelló, imputable a 
l'aplicació pressupostària 43111 22799. 

SEGON. Ordenar el pagament a justificar per import de 6.103,24 euros 
a l’empresa Arquitectura Teatral, S.L., que haurà de justificar l’aplicació de les 
quantitats rebudes en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la 
percepció dels fons, i reintegrar les quantitats no invertides o no justificades.

TERCER.  Notificar  la  present  resolució  a  l’interessat,  així  com a  la 
Intervenció, als efectes oportuns.

 

Expedient 848/2017. Aprovació projecte enderroc C/ Carnisseria, 13

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA 
“ENDERROC DE L’IMMOBLE DEL CARRER CARNISSERIA, NÚM. 13 DE 
LES BORGES BLANQUES”
Fets:
L’Ajuntament de Les Borges Blanques ha previst dur a terme la següent obra 
prevista en el pressupost 2017 dins el capítol d’inversions, com és d’enderroc 
de l’immoble del C/ Carnisseria, núm. 13
Per aquest motiu es disposa del corresponent projecte bàsic i  executiu de 
l’obra,  redactat  per  l’arquitecte  tècnic  Sr.  Francesc  Casals  Piera,  amb  un 
pressupost d’execució per contracta de 21.411,31 € (vint-i-un mil quatre-cents 
onze euros amb trenta-un cèntims), el qual es presenta a la Junta de Govern 
Local.
Atenent a l’import de l’obra, l’òrgan competent per tramitar la contractació de 
la mateixa és la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret:
Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament i  règim jurídic  de les corporacions 
locals.
Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 

 



 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 36 a 41 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
Article 121 del Reial  Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
Per  aquest  motiu,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  virtut  de  les  atribucions 
conferides per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015 de  15  de juny,  aprova per 
unanimitat dels seus membres assistents: 

a)    Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’obra  titulada 
“Enderroc de l’immoble del carrer Carnisseria, núm. 13 de Les Borges 
Blanques”, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 21.411,31 € (vint-i-un 
mil quatre-cents onze euros amb trenta-un cèntims)

a)     Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els 
quals es podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al.legacions 
que hom cregui convenients.

a)    Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit exprés, en el cas que durant el termini d’informació pública no es 
presentin al.legacions o reclamacions.

 

 

Expedient 781/2017. Procediment de Contractació

APROVACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT  PER  A 
L’ADQUISICIÓ DE TAULES DE FORMACIÓ PLEGABLES
L’empresa JM BRUNEAU ESPAÑA, S.A, AMB Nif núm. A62588421, ha presentat, a 
petició del gerent d’urbanisme, un pressupost per subministrar i instal·lar taules de 
formació plegables per realitzar diferents actes que es programin en els locals de la 
població, per import de 2.829,20€ més IVA.(21%)
Segons els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la 
Llei  de contractes del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un contracte menor de 
subministrament  atesa  la  seva  durada  i  el  seu  pressupost  que  no  excedirà  els 
17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs). 
S’ha  emès  informe  d’Intervenció  acreditatiu  que  a  la  partida  43110  22699 del 
Pressupost  municipal  de  despeses  per  a  l’exercici  2017  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.
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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, en exercici de les facultats delegades pel Decret d’alcaldia núm. 
84/2015,  de 15  de juny,  la  Junta  de Govern Local  per  unanimitat  dels  membres 
presents, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa JM BRUNEAU ESPAÑA, SA el contracte menor de 
subministrament de taules de formació plegables per realitzar diferents actes que es 
programin en els locals de la població.
Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
2.829,20  €  més  IVA  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  43110  22699 el 
pressupost municipal per a l’exercici 2017.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma. 
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 
signatura dels documents corresponents.

 

Expedient 847/2017. Procediment de Contractació

APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI  DE 
LES BORGES BLANQUES
L’empresa  SIRIUS  SOLUCIONS  D’ENGINYERIA,  SLP  ha  presentat  proposta 
d’honoraris per a la redacció del projecte de reforma de l’enllumenat exterior de les 
Borges Blanques,  així  com també per a la  confecció  de les memòries tècniques 
necessàries per a sol·licitar les corresponents subvencions del fons FEDER, per un 
import de 10.500,00 euros, IVA no inclòs.
Segons els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la 
Llei  de contractes del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un contracte menor de 
serveis atesa la seva durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. 
(IVA vigent no inclòs). 
S’ha  emès  informe  d’Intervenció  acreditatiu  que  a  la  partida  151  22706 del 
Pressupost  municipal  de  despeses  per  a  l’exercici  2017  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, en exercici de les facultats delegades pel Decret d'alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres 
presents, ACORDA:

 



 

Primer.- Adjudicar  a  l’empresa  SIRIUS  SOLUCIONS  D’ENGINYERIA,  SLP  el 
contracte menor  de redacció  del  projecte de reforma de l’enllumenat  exterior  del 
municipi de les Borges Blanques, per un import de 10.500,00 euros, IVA no inclòs.
Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  (AD)  de  la  despesa  per  un  import  de 
10.500,00 euros més IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 22706 del 
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
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 
signatura dels documents corresponents. 

 

Expedient 843/2017. Aprovació de factures

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  23.493,88€ corresponent  a  l’exercici  de 
2017
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