
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/30 La junta de govern local

 

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

CERTIFICO:

 

Que  en  la  sessió  celebrada  el  31  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 24 de juliol de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents

 

Expedient 890/2017. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública 
TAULES I CADIRES

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.- Aprovar la següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants:
NOM : ........
LOCALITZACIÓ : Plaça Constitució, 9 .....
TAULES : 8 taules
BIMESTRE : 4t bimestre
TOTAL TAXA : 64,00 €
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al 

 



 

responsable de l’establiment el següent: 
Respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.
Ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.
Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.
Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat
Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització

 

Expedient 972/2017. Subvenció sol·licitada a una altra Administració

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL  DEPARTAMENT  DE  TREBALL  DE  LA 
GENERALITAT  DESTINADA  A  INCENTIVAR  LA  CONTRACTACIÓ  EN 
PRÀCTIQUES  DE  JOVES  BENEFICIARIS  DEL  PROGRAMA  DE  GARANTIA 
JUVENIL
Per Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, s’ha obert la convocatòria, per a l’any 
2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  està  interessat  en  concórrer  a  aquesta 
convocatòria.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efetuades 
per Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015,  de 15  de juny de 2015,  per unanimitat  dels 
membres presents ACORDA:
Primer.-  Sol·licitar  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat  de Catalunya una subvenció per a la contractació en pràctiques de 2 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a la sol·licitud d’aquest ajut.

 

Expedient 118/2017. Concessió directa de subvencions

APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

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

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 

 



 

existeix  les corresponents  partides amb crèdit  disponible  i  amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades

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

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

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

Vist  que  per  part  de  l'  Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i en exercici de les atribucions delegades per Decret d'Alcaldia núm. 
84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern, acorda per unanimitat dels 
seue membres:

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

Club de Futbol Borges : 3.000,00 euros

SEGON:  Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb  càrrec  a  les  partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2017.

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

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns.

 

Expedient 986/2017. Aportació a entitats

APORTACIÓ QUOTA 2017 AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
El passat 21 de juny de 2017, la 38a. Assemblea General de Socis del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, va aprovar actualitzar els diversos 
trams de quotes  que aporten  els  socis  en  funció  de  la  població  de  cada 
municipi i també l’aplicació d’un augment progressiu durant els exercicis 2018 
i  2019,  en  funció  de  l’ampliació  de  capacitats  prevista  per  cada  any  que 
estableix el Pla Estratègic 2017-2020. 
En  data  14  de  juliol  de  2017,  el  Fons  Català  de  Cooperació  al 
Desenvolupament,  ens  fa  tramesa  d’una  certificació  amb  l’import  que 
correspon a l’ajuntament de Les Borges blanques per a l’exercici 2017, que és 
de 750,00 euros. 
Per tot  l'exposat,  la  Junta de Govern Local,  en exercici  de les atribucions 
delegades per  Decret  d'Alcaldia  núm.  84/2015  de 15 de juny,  aprova  per 
unanimitat dels seus membres:

 



 

Primer.- Abonar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l'aportació 
de 750,00 euros corresponent a l’exercici 2017, del que se'n donarà compte a 
la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

Expedient 988/2017. Plec de clàusules i contractació explotació bar Pl 
Europa Festa Major

APROVAR  EL  PLEC  DE  CLÀUSULES  I  L’INICI  DEL  PROCEDIMENT  DE 
CONTRACTACIÓ  DE  LA  GESTIÓ  I  EXPLOTACIÓ  DEL  BAR  DE  LA  PLAÇA 
EUROPA, LA NIT DEL 2 AL 3 DE SETEMBRE DE 2017, EN MOTIU DE LA FESTA 
MAJOR
L’Ajuntament vol contractar la gestió i explotació de bar que anualment s’instal.la a la 
Plaça Europa, la nit del dissabte 2 de setembre al diumenge 3 de setembre de 2017, 
en motiu del concert que tindrà lloc en aquest emplaçament, dins els actes de la 
Festa Major.
Per aquest motiu ha estat redactat un plec de clàusules conté totes les 
determinacions que determina el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i és procedent la seva aprovació.
Havent estat informat per la secretària, i en virtut de les delegacions atribuïdes per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per 
unanimitat dels seus membres:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de la gestió i explotació de la barra de bar que s’instal.larà a la Plaça 
Europa la nit del divendres 2 de setembre al dissabte 3 de setembre de 2017, en 
motiu dels actes de Festa  Major,  per procediment  restringit  amb diversos criteris 
d’adjudicació.
Segon.-  Aprovar  l’inici  del  procediment  de  contractació  i  anunciar  la  licitació 
mitjançant anunci a la pàgina web de l’Ajuntament i mitjançant veu pública.

 

Expedient 975/2017. Procediment de Contractació. Contractes privats 
Festa Major

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
L’Ajuntament ha previst contractar els següent espectacles 

Músics de Girona, amb l’actuació de l’orquestra La Chatta, en concert  i 
ball de tarda i ball de nit, el dia 2 de setembre de 2017, dins els actes 
de la Festa Major 2017, amb un pressupost de 9.075,00 €
Companyia de Comediants La Baldufa SCCL, amb l’espectacle Safari, 
el dia 3 de setembre de 2017, dins els actes de la Festa Major 2017, 
amb un pressupost de 1.754,50 €
Passarela Espectaculos, S.L., amb l’actuació de l’orquestra Passarela, 
en concert i ball de tarda i ball de nit, el dia 3 de setembre de 2017, 
dins els actes de la Festa Major 2017, amb un pressupost de 10.285,00 
€
Xip Xap S.L.  per  l’actaució Rmu Rmum...  Trasto Karts,  el  dia  4 de 
setembre de 20107 dins els actes de la Festa Major 2017 , amb un 
pressupost de 1.827,10 (IVA inclòs) 

 



 

Bandarra Streeet Orkestra Sociomusical, el dia 4 de setembre de 2017, 
dins els actes de la Festa Major 2017, amb un pressupost de 2.057,00 
€
Músics de Catalunya S.C.C.L., amb l’actuació de l’orquestra Maravella, 
en concert i ball de tarda i ball de nit, el dia 4 de setembre de 2017, 
dins els actes de la Festa Major 2017, amb un pressupost de 9.680,00 
€
Zaraproevents  Siglo  XXI  S.L.,  amb  l’actuació  de  l’orquestra  Nueva 
Alaska, en ball de tarda i nit, el dia 5 de setembre de 2017, dins els 
actes de la Festa Major 2017, amb un pressupost de 9.075,00 €

D’acord l’article 20 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: Tenen la 
consideració de contractes privats els subscrits pels ens, organismes i entitats  
del sector públic que no reuneixen la condició d’administracions públiques.
Igualment, són contractes privats els subscrits per una Administració pública  
que tenen per objecte serveis compresos a la categoria 6 de l’annex II, la  
creació  i  interpretació  artística  i  literària  o  espectacles  compresos  a  la  
categoria  26  del  mateix  annex,  i  la  subscripció  a  revistes,  publicacions  
periòdiques i bases de dades, així com qualssevol altres contractes diferents  
dels previstos a l’apartat 1 de l’article anterior.
2. Els contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en  
defecte de normes específiques, per aquesta Llei i les seves disposicions de  
desplegament,  i  supletòriament  s’apliquen  les  altres  normes  de  dret  
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per  
raó del subjecte o entitat contractant. Quant als efectes i  extinció, aquests  
contractes es regeixen pel dret privat.
No obstant això, són aplicables a aquests contractes les normes que conté el  
títol V del llibre I, sobre modificació dels contractes.
La normativa aplicable és la següent:

a)     Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

b)     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós 
de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)

c)     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març

d)     Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò  
que no estigui derogat per la LCSP.

e)     Articles  273 a  281  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 d'abril,  pel  qual 
s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP
 
Ha estat emès informe per part de l’interventor justificatiu d’existència de 
consignació pressupostària suficient per atendre aquestes contractacions.
 
Amb aquests antecedents, i segons les delegacions atribuïdes per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern, per 
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unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Adjudicar els següents contractes privats d’espectacles:

Músics de Girona 
Orquestra La Chatta, concert i ball de tarda i ball de nit
Dia 02-09-2017
Preu del contracte: 9.075,00€ (IVA inclòs)

 
Companyia de Comediants La Baldufa SCCL 
Safari 
Dia 03-09-2017
Preu del contracte: 1.754,50 € (IVA inclòs)
 
Passarela Espectaculos, S.L.
Orquestra Passarela, concert i ball de tarda i ball de nit
Dia 03-09-2017
Preu del contracte: 10.285,00 € (IVA inclòs)

 
Xip Xap S.L 
Rmu Rmum... Trasto Karts 
Dia 04-09-2017
Preu del contracte: 1.827,10 € (IVA inclòs)
 
Bandarra Streeet Orkestra Sociomusical 
Dia 04-09-2017
Preu del contracte: 2.057,00 € (IVA inclòs)

 
Músics de Catalunya S.C.C.L 
Orquestra Maravella, concert i ball de tarda i ball de nit
Dia 04-09-2017
Preu del contracte: 9.680,00 € (IVA inclòs)
 
Zaraproevents Siglo XXI S.L.
Orquestra Nueva Alaska, en ball de tarda i nit 
Dia 05-09-2017
Preu del contracte: 9.075,00 € (IVA inclòs)
 

Segon.- Notificar l’adjudicació als interessats i facultar el Sr. Alcalde per a la 
signatura dels corresponents contractes.
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 338/226082 (Festa Major) 
del pressupost de despeses de l'exercici 2017.

 

Expedient 709/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. Exp. 
obra 116/17. ........

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per  la senyora .......,  

 



 

juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament,  es  verifica  que  s’ajusta  al  que  preveu l’article  72  del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  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 la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 116/17 709/2017 Gestiona 
Sol·licitant: .........
NIF: .......
Domicili: ......
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: .......
Referència cadastral: 2190307CF2929S0001KA         
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.000,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 104,10 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 127,10 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Canviar la banyera per plat de dutxa  
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

Expedient 489/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. Exp. 
obra 96/17 Ctat. propietaris Av. Francesc Macià, 32-34

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per Pere López Sans 
en representació de la Comunitat de propietaris av. Francesc Macià, 32-34, 
juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament,  es  verifica  que  s’ajusta  al  que  preveu l’article  72  del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  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 la següent comunicació efectuada pel 
peticionari i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen en el  
seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en 
règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

Exp. 096/17 489/2017 Gestiona 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. FRANCESC MACIÀ, 32-34
CIF: H-25538646
Domicili: Av. Francesc Macià, 32-34
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES 
DADES DE L’ACTUACIÓ: 
Adreça: Av. Francesc Macià, 32-34
Referència cadastral: 2783029CF2928S
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 11508,6 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 399,35 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 28,77 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 431,12 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

ACTUACIÓ: Col·locació d'envà pluvial a la façana posterior de l'edifici  
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

Expedient 951/2017. Sol·licitud d'Anul·lació de Rebuts

APROVAR L’ANUL.LACIÓ DE REBUTS I ALTA DE LIQUIDACIONS 
D’INGRÈS DIRECTE

Assumpte: Anul.lació rebuts i alta liquidacions d’ingrés directe 
ANTECEDENTS 
El  dia  15  de  juny  de  2017,  l’empresa  RESIDENCIA  TERCERA  EDAT 
L’ONADA  S.L.,  amb  NIFB-43514504,  presenta  sol.licitud,  amb  registre 
d’entrada núm.  1756/17, demanant el canvi de nom dels rebuts de la Taxa de 
serveis  del  Cementiri  de  l’any  2017  dels  nínxols  que  es  relacionen  a 
continuació, atès que s’ha realitzat el canvi de titularitat de la concessió del 
servei del Casal d’Avis de la nostra ciutat. 
Havent-se realitzat la corresponent comprovació, s’ha pogut constatar que la 
gestió  d’aquest  servei  figura a nom de l’empresa RESIDENCIA TERCERA 
EDAT L’ONADA S.L. i  en canvi els rebuts s’han emès a nom de l’anterior 
gestor SANITAS S.L. amb NIF B-58937178. 
Els rebuts objecte de canvi de nom són :
PERÍODE REBUT CONCEPTE IMPORT
2017 Cementiri  OEST-A 16-4 11,50 €

 



 

2017 Cementiri  OEST-A 16-3 11,50 €
2017 Cementiri  EST-A 34-4 11,50 €
2017 Cementiri  OEST-A 20-4 11,50 €
2017 Cementiri  LATERAL-B 8-4 11,50 €
2017 Cementiri  EST-A 39-4 11,50 €
 

TOTAL Reclamació:69,00 €

Havent-se posat de manifest que els rebuts de l’any en qüestió han estat 
emesos a nom d’un contribuent erroni. 
Legislació aplicable: 

     Art. 14.1 i art. 46.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març.

      Art.  32,  221 i  220  de la  Llei  58/2003,  de  17 de desembre,  General 
Tributaria.

    Articles  14 et  seq.  del  Reial  decret  520/2005,  de  13 de maig,  pel  qual 
s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

     Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel que s’aprova el Text  refós de 
la Llei de taxes y preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Ordenances  Fiscal  2014,  núm.  18,  reguladora  de  la  Taxa  per  recollida 
d’escombraries de l’Ajuntament de Les Borges Blanques.
Havent estat emès el  corresponent  informe de tresoreria i  en virtut  de les 
delegacions conferides per  Decret  d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, 
aquesta Junta de Govern acorda per unanimitat dels seus membres: 
Primer.-  Acceptació  de  la  sol.licitud  de  canvi  de  nom  de  l’empresa 
RESIDENCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L. en relació als rebuts de la Taxa 
de serveis de Cementiri corresponents als nínxols relacionats anteriorment de 
l’actual any 2017 i següents. 
Segon.- Anul.lar els rebuts esmentats a nom de l’empresa SANITAS S.L. i  
donar de baixa aquests nínxols a nom seu del padró de Taxa de serveis del 
cementiri. 
Tercer.-  Expedir  les Liquidacions d’Ingrés Directe de l’actual  exercici  2017 
corresponents  a  aquesta  taxa  i  objectes  tributaris  a  nom  de  l’empresa 
RESIDENCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L. 
Quart.- Fer tramesa a l’OAGRTL del present acord de la Junta de Govern 
Local per tal que procedeixin a l’anul.lació del cobrament dels rebuts de l’any 
2017 a nom de l’empresa SANITAS S.L. en concepte de Taxa de serveis del 
cementiri.. 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 

 

Expedient 993/2017. 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 
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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  126.092,46€ corresponent a l’exercici  de 
2017

 

Expedient 985/2017. Aprovació factura urgent

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 
Es  dóna  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  del  següent  Decret  d’Alcaldia 
número 2017-0157 del 27 de juliol de 2017, per a la seva ratificació: 
“DECRET  D’ALCALDIA
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
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

2/17 26/07/17 ......
Servei de recerca i redacció llibre  

centenari del FC Borges
850,00 €

10/17 25/07/17 ......
Servei de recerca i redacció llibre  

centenari del FC Borges
850,00 €

 

Segon.- 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.
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