
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/29 La junta de govern local

 

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

CERTIFICO:

 

Que en la  sessió  celebrada el  24  de  juliol  de  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 17 de juliol de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents

 

Expedient 786/2017. Cessió d'espais municipals i material. RUTA DE LA 
TAPA

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 : AJUNTAMENT. Promoció Econòmica 
ESPAI : TERRALL / PAVELLÓ OLI (en cas de pluja) 
RESPONSABLE: .......
CORREU ELECT: .........
DIA UTILITZACIÓ : 28 DE JULIOL (NIT I MATINADA DEL 29) 
HORARI : DE 20:00H A 00:00H 
MOTIU : III RUTA DE LA TAPA. FESTA FINAL 
MATERIAL :  MEGAFONIA, ESCENARI, TAULES I  CADIRES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA,   CUBELLS ESCOMBRARIES,  CARPES.                     

 

Expedient 933/2017. Cessió d'espais municipals i material. SANT 
SALVADOR

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 

ESPAI : SANT SALVADOR 
ENTITAT :  AMICS DE SANT SALVADOR 
RESPONSABLE:  .......
CORREU ELECT: ...........
DIA UTILITZACIÓ : 5 AGOST (fins la matinada del 6 agost) 
HORARI : TARDA I NIT (fins la matinada del 6 agost) 
MOTIU : FESTA DE SANT SALVADOR 
MATERIAL    500 cadires,  40 taules, 8 tanques

 

Expedient 934/2017. Cessió d'espais municipals i material. CONCERT 
TERRALL

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

ESPAI : TERRALL 
ENTITAT :  REG. CULTURA 
RESPONSABLE:  ........
CORREU ELECT: cultura@lesborgesblanques.cat  
DIA UTILITZACIÓ : 30 JULIOL 
HORARI : 21:00H 
MOTIU : CONCERT “ELS 4 ELEMENTS” (arpa i guitarra) 
MATERIAL :  2 o 3 gàbies de cadires, petit escenari (utilitzaran el de la 
Ruta de la Tapa)

 

Expedient 873/2017. Concessió de subvenció directa o nominativa

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  del  seu  club  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017. 
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). 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
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  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat: 
CLUB ATLÈTIC BORGES                 2.250,00 euros   
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

Expedient 889/2017. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del 
Sòl, Volada i Subsòl de la Via Pública

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb les  dades  facilitades  per 
IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO  RECURSO  SAU  i 
IBERDROLA CLIENTES SAU, i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 
RECURSO, SAU base ingressos 1,5 % taxa
 facturació energia  
2N. TRIMESTRE 2017 425,58 6,38  
     
IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa
 facturació energia  
2N. TRIMESTRE 2017 15.857,70 237,87  
IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa
 Facturació gas  
2N. TRIMESTRE 2017 8.341,78 125,12  
TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 24.199,48 362,99

 

Expedient 907/2017. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del 
Sòl, Volada i Subsòl de la Via Pública

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb les  dades  facilitades  per 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. i  segons  l’ordenança fiscal reguladora 

 



 

de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses 
o  entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
EDP COMERCIALIZADORA, SAU base ingressos 1,5 % taxa
 Facturació gas  
2N. TRIMESTRE 2017 397,65 5,96  
TOTAL EDP COMERCIALIZADORA, SAU 397,65 5,96

 
 
 
 

 

Expedient 936/2017. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del 
Sòl, Volada i Subsòl de la Via Pública

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb les  dades  facilitades  per 
ORANGE ESPAGNE, S.A. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents: 

ORANGE ESPAGNE, S.A. base ingressos
1,5 % 
taxa

 Facturació  
2N. TRIMESTRE 2017 40.500,26 607,50  
TOTAL ORANGE ESPAGNE, S.A. 40.500,26 607,50

 

Expedient 937/2017. Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del 
Sòl, Volada i Subsòl de la Via Pública

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb les  dades  facilitades  per 

 



 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. i segons  l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses 
o  entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. base ingressos 1,5 % taxa
 Facturació  
2N. TRIMESTRE 2017 124.631,45 1.869,47  
TOTAL ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 124.631,45 1.869,47

 

Expedient 935/2017. Aportació a entitats. MANCOMUNITAT EMM

APORTACIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA 
DE LES GARRIGUES 
El passat 18 de desembre de 2014, l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis per a la Música, va aprovar acordar que les aportacions dels ens 
mancomunats es liquidarien trimestralment de forma anticipada a partir del 
mes de gener de 2015. 
Les aportacions dels municipis es liquiden provisionalment tenint en compte 
l’alumnat del mes anterior. Al final de l’exercici es farà una liquidació definitiva.
En data 7 de juliol de 2017 la Mancomunitat de Municipis per a la Música ha 
informat que el passat mes de juny hi havia 114 alumnes matriculats de les 
Borges Blanques. 
Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  virtut  de  les  delegacions 
conferides  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  aprova  per 
unanimitat  dels  seus  membres  pagar  l'aportació  de  15.357,89  euros 
corresponent al  tercer trimestre de 2017, del que se'n donarà compte a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.

 

Expedient 925/2017. Aprovació factura urgent

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 
Es  dóna  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  següent  Decret  d’Alcaldia 
número 2017-0152 del 20 de juliol de 2017, per a la seva ratificació: 
“DECRET  D’ALCALDIA 
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la  
Junta de Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament  
de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i  
disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles  
estiguin  previstes  en  el  pressupost  i  llur  import  acumulat  en  cada  exercici  

 



 

econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris. 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament  
es relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2017. 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per  
l’article 21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos  
d’urgència, fins i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen: 

Núm. 
Factura

Data 
Factura

Proveïdor Concepte Import

2 19/07/17 .......
Curs de seguretat i ús 

plataformes elev. mòbils
500,00 €

 

Segon.- Ordenar el pagament de 500,00 euros al senyor .......

Tercer.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva  
ratificació. 

La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica l’esmentat Decret  
d’Alcaldia. 

 

Expedient 808/2017. Sol·licitud exempció IIVTNU

RECONEIXEMENT  DEL  DRET  A  L’EXEMPCIÓ  EN  L’IMPOST  SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
AL SR. .......
Antecedents
En  data  29  de  juny  de  2017  el  Sr.  ...... ha  presentat  al  registre  d’aquest 
Ajuntament  petició  de  reconeixement  de  l’exempció  de  l’Impost  sobre 
l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, liquidat per aquest 
Ajuntament en data 8 de març de 2016,com a conseqüència del procediment 
de dació en pagament de deutes.
S’ha  sol•licitat  i  presentat  la  documentació  preceptiva  per  a  tramitar 
l’expedient  corresponent  i  acreditar  la  concurrència  dels  requisits  per  a 
reconèixer  el  dret  a  la  referida  exempció,  del  que s’ha  donat  trasllat  a  la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.
En data 18 de juliol de 2017 s’ha emès Informe d’Intervenció que constata 
que el sol•licitant ha aportat els documents necessaris i compleix els requisits 
exigits  legalment  per  a  obtenir  el  reconeixement  del  dret  a  l’esmentada 
exempció.
Consideracions jurídiques
El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, va introduir una modificació del 
RDL 2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals en el sentit d’incorporar un nou supòsit 
d’exempció en el seu article 105.1 c) a transmissions realitzades amb ocasió 
de  la  dació  en  pagament  de  l’habitatge  habitual,  i  també  en  execucions 

 



 

hipotecàries  judicials  o  notarials.  Els  efectes  s’estenen  a  fets  imposables 
anteriors a 1 de gener de 2014.
Per  la  seva  banda,  la  Llei  18/2014,  de  15  d’octubre,  recull,  amb  alguna 
mínima diferència, les novetats que ja va introduir el Reial Decret Llei 8/2014, 
de 4 de juliol,  introduint  una modificació  de l’article 105.1 c)  del  TRLRHL, 
relatiu  a  l’exempció  de  l’IIVTNU  per  a  les  dacions  en  recompensa  de 
l’habitatge habitual disposant que no resultarà d’aplicació aquesta exempció 
quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la unitat 
familiar  disposi  d’altres  béns o  drets  en quantia  suficient  per  a  satisfer  la 
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No 
obstant això, si amb posterioritat es comprova el contrari es procedirà a girar  
la liquidació tributària corresponent. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en virtut de les de les atribucions 
conferides  per  Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  acorda  per 
unanimitat dels seus membres l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Reconèixer  el  dret  a l’exempció de l’Impost  sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana liquidat per aquest Ajuntament el 
dia 8 de març de 2016, per tractar-se d’una dació en pagament de deutes i  
reunir els requisits que exigeix la legislació aplicable, següents:
Nom i DNI sol·licitant: ..........
Núm expedient plusvàlua: 1095196
Ubicació immoble: .......
Ref. Cadastral: 2783029
Cause d’exempció: Dació en pagament
Import: 455,73 euros 
Segon.- Notificar  el  present  acord  als  interessats,  al  departament 
d’intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació, amb l’advertiment que contra 
aquest  acord,  que no posa fi  a  la  via  administrativa,  procedeix  interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, de conformitat amb 
l’article 14 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Expedient 809/2017. Sol·licitud exempció IIVTNU

RECONEIXEMENT DEL DRET A L’EXEMPCIÓ EN L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA A LA 
SRA. .......
Antecedents
En data 29 de juny de 2017 la Sra. ....... ha presentat al registre d’aquest Ajuntament 
petició de reconeixement de l’exempció de l’Impost sobre l’Increment de Valor de 
Terrenys de Naturalesa Urbana liquidat per aquest ajuntament el dia 2 de desembre 
de 2015, com a conseqüència del procediment de dació en pagament de deutes.
S’ha sol•licitat i presentat la documentació preceptiva per a tramitar l’expedient 
corresponent i acreditar la concurrència dels requisits per a reconèixer el dret a la 
referida exempció, del que s’ha donat trasllat a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns.

 



 

En data 17 de juliol de 2017 s’ha emès Informe d’Intervenció que constata que el 
sol•licitant ha aportat els documents necessaris i compleix els requisits exigits 
legalment per a obtenir el reconeixement del dret a l’esmentada exempció. 
Consideracions jurídiques
El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, va introduir una modificació del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en el sentit d’incorporar un nou supòsit d’exempció en el seu article 
105.1 c) a transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de 
l’habitatge habitual, i també en execucions hipotecàries judicials o notarials. Els 
efectes s’estenen a fets imposables anteriors a 1 de gener de 2014.
Per la seva banda, la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, recull, amb alguna mínima 
diferència, les novetats que ja va introduir el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, 
introduint una modificació de l’article 105.1 c) del TRLRHL, relatiu a l’exempció de 
l’IIVTNU per a les dacions en recompensa de l’habitatge habitual disposant que no 
resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia 
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment 
d’aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprova el contrari es 
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent. 
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, per unanimitat dels 
membres presents,  ACORDA: 
Primer.- Reconèixer el dret a l’exempció de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana liquidat per aquest Ajuntament el dia 2 de desembre 
de 20215, per tractar-se d’una dació en pagament de deutes i reunir els requisits que 
exigeix la legislació aplicable, següents: 
Nom i DNI sol·licitant: ......
Núm expedient plusvàlua: 1095197
Ubicació immoble: ........
Ref. Cadastral: 2783029
Causa d’exempció: Dació en pagament
Import: 455,73 euros 
Segon.- Notificar el present acord als interessats, al departament d’intervenció i 
Tresoreria d’aquesta corporació, amb l’advertiment que contra aquest acord, que no 
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de 
la seva notificació, de conformitat amb l’article 14 del RDL 2/2004 de 5 de març pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Expedient 932/2017. Subvenció sol·licitada a una altra Administració

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
La Junta de Govern Local,  en sessió de 10 de juliol  de 2017, va aprovar  
inicialment el modificat del “Projecte bàsic i  d’execució del col·lector carrer 
Canal d’Urgell i Raval de Lleida, 1a fase” de les Borges Blanques, redactat 
per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 95.499,81 euros (IVA inclòs).

 



 

La Diputació de Lleida disposa d’una línia d’ajuts directes per a inversions 
financerament sostenibles, a la que vol  acollir-se l’Ajuntament per a trobar 
finançament per a l’execució de l’esmentada obra.
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.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció dins la línia d’ajuts 
directes per a inversions financerament sostenibles, en els següents termes:
Modificació del projecte bàsic i d’execució del col·lector carrer Canal D’Urgell i 
Raval de Lleida, 1a fase, de les Borges Blanques.
Pressupost: 95.499,81 euros (IVA inclòs)
Subvenció sol·licitada: 90.000,00 euros
Segon.-  Facultar  al  senyor  Alcalde per  a  la  signatura de la  documentació 
necessària per a la sol·licitud d’aquest ajut.

 

Expedient 169/2017. Aprovació definitiva Projecte Urbanització Camí 
Cementiri Vell

ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE DE MILLORA DE 
LA SEGURETAT DEL CAMÍ  DEL CEMENTIRI  VELL“ DE LES BORGES 
BLANQUES 
En data 29 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
el  “PROJECTE  DE  MILLORA  DE  LA  SEGURETAT  DEL  CAMÍ  DEL 
CEMENTIRI  VELL“  de  les  Borges  Blanques,  redactat  per  l’arquitecte 
municipal  Lluís  Guasch  Fort  amb  un  Pressupost  total  de  l’actuació  de 
138.036,04€ (IVA vigent inclòs). 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 
dies,  mitjançant  el  corresponent  edicte  inserit  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  de  Lleida  núm.  111  de  data  9  de  juny  de  2017  i  en  el  tauler 
d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament,  a  l’efecte  d’examen  i  presentació 
d’al·legacions per part dels interessats. 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
Per  tot  l’exposat,  i  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  37  del  Reglament 
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
Junta de Govern Local per unanimitat adopta els següents ACORDS: 
Primer.-  Aprovar  definitivament  el  PROJECTE  DE  MILLORA  DE  LA 
SEGURETAT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI  VELL de les  Borges Blanques, 
elaborat per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost total 
de 138.036,04€ (IVA vigent inclòs). 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny.

 

 



 

Expedient 186/2017. Aprovació definitiva Projecte Urbanització av. 
Francesc Macià. Fase I

ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ. FASE I“ DE LES BORGES 
BLANQUES 
En data 29 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
el  “PROJECTE D’URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC 
MACIÀ. FASE I“ de les Borges Blanques, redactat per l’arquitecte municipal 
Lluís  Guasch  Fort  amb  un  pressupost  total  de  275.176,16  €  (IVA vigent 
inclòs). 
Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 30 
dies,  mitjançant  el  corresponent  edicte  inserit  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  de  Lleida  núm.  111  de  data  9  de  juny  de  2017  i  en  el  tauler 
d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament,  a  l’efecte  d’examen  i  presentació 
d’al·legacions per part dels interessats. 
Segons diligència de secretaria lliurada a l’efecte, durant el termini esmentat 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
Per  tot  l’exposat,  i  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  37  del  Reglament 
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
Junta de Govern Local,  en virtut  de les delegacions atribuïdes per  Decret 
d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny i per unanimitat dels seus membres 
adopta els següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització parcial de l’avinguda 
Francesc  Macià.  Fase  I  de  les  Borges  Blanques,  elaborat  per  l’arquitecte 
municipal Lluís Guasch Fort, amb un pressupost total de 275.176,16 € (IVA 
vigent inclòs).  
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que preveu l’article 38.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny.

 

Expedient 848/2017. Procediment Genèric Contractació enderroc 
Carnisseria, 13

CONTRACTE MENOR L’EMPRESA LLORENS EXCAVACIONS I CONTENIDORS, 
SL PER A L’ENDERROC DE L’IMMOBLE SITUAT AL C/ CARNISSERIA, 13 DE 
LES BORGES BLANQUES 
La  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de  data  17  de  juliol  de  2017  va  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 municipal 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) 
Atesa la tipologia de l’obra i que l’import és inferior als 50.000 €, donat que es tracta 
en  qualsevol  cas  d’un  contracte  menor,  s’ha  cregut  convenient  consultar  tres 
empreses  especialitzades  en  enderrocaments,  havent-se  presentat  les  següents 

 



 

ofertes: 
Oferta 1: presentada per l’empresa B. Biosca, SL, amb un preu de 17.429,00€ 
(IVA vigent no inclòs) 
Oferta 2: presentada per l’empresa End. C.V.T 2012, SL (Enderrocs Civit), 
amb un preu de 14.800,00€ (IVA vigent no inclòs) 
Oferta 3: presentada per l’empresa Llorens Excavacions i Contenidors, SL, 
amb un preu de 13.271,48€ (IVA vigent no inclòs) 

Examinades  les  ofertes  presentades,  resulta  més  avantatjosa  als  interessos 
municipals l’opció presentada per l’empresa Llorens Excavacions i Contenidors, SL, 
amb un preu de 13.271,48€ (IVA vigent no inclòs). 
L’interventor acredita la suficient consignació a la partida 1532-61905 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2017. 
Ens  trobem davant  d’uns  contractes  menors  d’obres  de  conformitat  amb  el  que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de 
la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a essent la quantia 
inferior  a  49.999,99  pel  que  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 les factures pertinents constituiran el 
document contractual. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Llorens Excavacions i Contenidors, SL, domiciliada a 
l’av.  Catalunya,  33 de Bellpuig (25250),  amb NIF B25408519 el  contracte menor 
d’obra per realitzar els treballs d’enderrocament de l’immoble situat al c/ Carnisseria, 
13 de les Borges Blanques,  amb un preu de 13.271,48€ (IVA vigent no inclòs), per 
ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 
Segon.- L’obra s’haurà de trobar finalitzada com a màxim el dia 23 d’agost de 2017. 
Tercer.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, amb 
càrrec a la partida 1532-61905 del pressupost de 2017. 
Quart.- Notificar aquest  acord a totes les empreses presentades a la  licitació en 
temps i forma.  
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, per a fer efectiu aquest acord i per a la signatura dels documents 
corresponents.

 

Expedient 626/2017. Aprovar la compensació de les despeses per 
adquisició de material per al bar de vidre

APROVAR LA COMPENSACIÓ DE L’IMPORT PER ADQUISICIÓ DE 
MATERIAL PER AL BAR DE VIDRE, AMB L’IMPORT DEL CÀNON PER LA 
GESTIÓ DEL BAR
 Relació de fets:
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  Les  Borges 
Blanques, en sessió de 14 de novembre de 2016 es va adjudicar el contracte 
de gestió i explotació del Bar de Vidre, situat al poliesportiu – pavelló firal, al  
Sr. ......., per un termini de dos anys, prorrogable dos anys més, d’any en any 
amb l’acord previ exprés de l’òrgan de contractació i de l’adjudicatari.
El contracte administratiu entre les parts es va signar el dia 16 de novembre 

 



 

de 2016.
Amb data 29 de juny de 2017, el Sr. ....., ha presentat una instància davant  
l’Ajuntament, per la qual posa de manifest que segons s’especificava en el  
plec de prescripcions tècniques que forma part  del  contracte,  el  material  i 
maquinària  que formaven part  de  l’inventari  de  bens del  bar  contemplava 
aparells, que, en realitat no existien al local.
 Aquests aparells són:
   Màquina de tallar embotits
   Renta vasos
   Cuina i planxa
   Frigorífic per ampolles
   Rentavaixelles 
El  Sr.  .... justifica haver adquirit  aquest  material  directament al  seu càrrec, 
amb les corresponents factures i el següent detall:
Màquina de tallar embotits .......................              325,00 €
Renta vasos ................................................         904,80 €
Cuina de dos fogons .................................             472,00 €
Planxa .......................................................          680,40 €
Frigorífic per ampolles ...............................             550,00 €
Rentavaixelles .............................................       1.226,98 €
TOTAL ..........................................................    4.159,18 € (IVA exclòs)
El Sr. ..... sol.licita a l’Ajuntament que la despesa que ha assumit al seu càrrec 
per l’adquisició d’aquest material necessari per al bon funcionament del servei 
de bar, i que quedarà de propietat de l’Ajuntament, li sigui compensat amb 
l’import del cànon mensual de 800 € (IVA exclòs) que ha d’abonar com a preu 
del contracte. 
Fonaments de dret:
Art. 71 i següents de la Llei 58/2003 General Tributària del 17 de desembre.
Article 71 Compensació 
1.  Els  deutes  tributaris  d'un  obligat  tributari  es  poden extingir  totalment  o  
parcialment  per  compensació  amb  crèdits  reconeguts  per  un  acte  
administratiu  a  favor  del  mateix  obligat,  en  les  condicions  que  
reglamentàriament s'estableixin. 
2. La compensació s'ha d'acordar d'ofici o a instància de l'obligat tributari. 
3.  Els  obligats tributaris  poden sol·licitar  la  compensació dels  crèdits  i  els  
deutes tributaris dels quals siguin titulars mitjançant un sistema de compte  
corrent, en els termes que reglamentàriament es determinin.
Art.  55  i  següents  del  Reial  Decret  939/2005,  Reglament  General  de 
Recaptació.

Els  deutes  de  naturalesa  pública  a  favor  de  la  Hisenda  Pública,  tant  el  
període voluntari com en executiu, podran extingir-se total o parcialment per  
compensació amb els crèdits reconeguts per aquella a favor del deutor, en  
virtut d’un acte administratiu

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 27 de juny de 2017 es va 
autoritzar  la  cessió  del  contracte  administratiu  especial  DE  LA GESTIÓ  I 
EXPLOTACIÓ  DEL BAR  SITUAT  AL POLIESPORTIU  –  PAVELLÓ  FIRAL 

 



 

“BAR DE VIDRE”, de Sr. ...... a favor de la Sra........, a partir de l’1 de juliol de 
2017.
La  cessionària  ha  queda  subrogada  en  tots  els  drets  i  obligacions  que 
corresponien al cedent.
Havent constatat que el plec de prescripcions tècniques que forma part del 
contracte,  esmentava  com  a  bens  de  l’inventari  del  bar  propietat  de 
l’Ajuntament els detallats pel Sr. .... i que ell ha adquirit, la Junta de Govern 
Local,  en  virtut  de  les  atribucions  conferides  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres:
a) Reconèixer que el següent material inventariable que figurava com a bens 
propietat de l’Ajuntament,  en el  plec de prescripcions tècniques que forma 
part  del  contracte  de  gestió  i  explotació  del  Bar  de  Vidre  de  Les  Borges 
Blanques, no es trobava físicament en el local en el moment d’iniciar la gestió 
del mateix.
Màquina de tallar embotits
Renta vasos
Cuina i planxa
Frigorífic per ampolles
Rentavaixelles
b) Assumir la despesa d’adquisició d’aquest material, feta per part del Sr. ...... i 
acreditada mitjançant factures a nom seu, per un import total de 4.159,18 €
c) Compensar aquest import que l’Ajuntament ha d’abonar al Sr. ......., amb 
l’import que l’actual contractista de la gestió i explotació del bar ha d’abonar 
mensualment a l’Ajuntament.
d) Fer constar que aquest material quedarà de titularitat municipal una vegada 
finalitzi la vigència del contracte de gestió i explotació del bar.
e) Notificar aquest acord al contractista de la gestió i explotació del Bar situat 
al Poliesportiu - pavelló firal "Bar de Vidre"
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