
 
 

     JGVL2016 / 33agost16 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
Núm.:  33/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 d’agost de 2016 
Horari: de les 14:00 h a les 15:00 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA GENERALITAT DE CATALUNYA. ESCOLA 
AGRÀRIA DE LES BORGES BLANQUES 

5.- DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL EXP. 130/16 
SOL·LICITADA PEL SENYOR EDUARD ECHEVARRIA FARRÉ 

6.- COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA” DE LES 
BORGES BLANQUES 

8.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS,  CONSERVACIÓ DE 
L’ARBRAT I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DEL CANAL 
D’URGELL A LES BORGES BLANQUES 

9.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. MARIA JOSEP GRAU 
POVEDA 



 
 

10.- APROVACIÓ REBUT PER SERVEIS DE FORMACIÓ EN 
COMPTABILITAT 

11.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ CENTRA-OEST 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL 
COL·LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL DE LLEIDA, 1A FASE” 
DE LES BORGES BLANQUES 

13.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 9 d’agost de 2016, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, amb l'abstenció del senyor Daniel Not 
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 
 
CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ANC 
Assemblea Nacional Catalana 
 

17 agost 20 h Reunió ANC 50 cadires 



 
 

 

MATERIAL 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

TENNIS LA SERRETA 
 

20 agost Festa d’estiu Pel que fa al material sol·licitat: escenari o 
tarima petita, no és possible deixar-ne el seu 
ús ja que estan totes emprades pel muntatge 
de les llotges de l’envelat de la Festa Major 

 

JARDINS DEL TERRALL- en cas de pluja CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT 
 

20 agost 20 a 24 h Concert “cançons d’un 
país” 

200 cadires 
Focus de la casa de la cultura 

 

C/ MARQUÈS D’OLIVART 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

CERVESERIA O’BROTHERS 
 

19 agost 
20 agost 

De 20 a 24 h Dia 19: concert acústic 
Dia 20: punxa discs 

 

PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS 
DE LES BORGES 
 

20 agost 9 a 14 h Mercat de rebaixes d’estiu 20 taules 
10 carpes 

 

FONT VELLA 

 DIA HORA MOTIU MATERIAL 

 20 agost 17 a 23 h Festa aniversari Connexió elèctrica 
 
Cal dir que, tant el parc de la Font Vella com de Sant Salvador, son espais públics, i 
que s’autoritza a l’ús d’aquests per part dels peticionaris, però això no vol dir que 
quedin reservats per l’ús exclusiu d’aquests grups 
 
 

3.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
 

Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 



 
 

043/16  la Font, 1 81.975,51 € 

3.052,49 € Implantació de nous 
equipaments a la línia 
d'extracció d'oli d'oliva de 
l'almàssera 

110/16  Sant Isidre, 1 34.717,6 

1.294,49 Rehabilitació d'habitatge 
(ampliar habitació tombant 
envà, renovar lavabo, 
tancar porxo d'accés i 
enrajolar el pati) 

133/16  Raval del Carme, 63 14.350 

536,83 Adequació parcial del 
supermercat existent (en 
les zones de les seccions 
de peixateria i xarcuteria, 
construcció d’una paret i la 
substitució puntual dels 
fals sostre en algunes 
zones del supermercat 
que ho necessiten) 

139/16  
Raval de Lleida, 58 
(per la banda del c/ 
Àngel Guimerà) 

784,17 

47,21 pavimentar pati posterior 

140/16  Sant Pere, 44 500 
37,35 Pintar la façana i la 

terrassa posterior 

144/16  Poeta Carles Mas, 13 640 
45,21 Pavimentació del pati 

exterior 

146/16  Carme, 19, bxos 1.985 

91,88 Demolició de paviment 
existent, sostre de pladur i 
alicatat. Pintar parets i 
sostre i enrajolar local 
(sense modificacions 
estructurals) 

147/16  Pintor Iglesias, 10 1.190 
64,29 Enrajolar escala entrada al 

xalet (sense modificacions 
estructurals) 

148/16  Catalunya, 17 2.746 

118,29 Enrajolar entrada i folrar 
escales, col·locar sòcols i 
frontals. Rejuntar i netejar 
(sense modificacions 
estructurals) 

150/16  
Av. Jaume I, 48, bloc 
A, 1-3 

900 

51,23 Enderroc d'envà de 
trasdós de façana en 
habitació, aplicar aïllament 
i refer de nou l'envà. 

151/16  Raval de Lleida, 30 9.312,85 

346,44 Substitució de fusteria 
exterior i construcció 
d'ampit en obertura 
existent. 

152/16  Lluís Companys, 19 500 
40,35 Rebaixar solar (traure 

terra) 

159/16  Prat de la Riba, 55 A 665 
46,08 Fer paviment de formigó 

(uns 35 m²) 
 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA GENERALITAT DE CATALUNYA. ESCOLA 
AGRÀRIA DE LES BORGES BLANQUES 
 
Sr...... en nom de Generalitat de Catalunya. Escola Agrària de les Borges 
Blanques en data 22 de juliol de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per fer una  
rampa adaptada per accés de minusvàlids del menjador a les aules de la planta 
baixa a l’escola agrària situada al polígon 7, parcel·la 92 (partida la Pujada) del 
terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 143/16). 



 
 

 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació 
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local, fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord 
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals 
de data 10 d’agost de 2016 i en l’informe de secretaria de data 11 d’agost de 
2016 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i 
atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de 
l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports corresponents 
que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional: 
 
NÚM. 
LIQUID. 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZ. PRESS. LLIC. 
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

143/16 

Generalitat 
Catalunya. 
Escola Agrària 
Les Borges 
Blanques 

polígon 7, 
parcel·la 
92 (partida 
la Pujada)  

9.478,92€ 

328,92 23,70 3,00 355,62 

fer rampa adaptada per 
accés de minusvàlids 
del menjador a les aules 
de la planta baixa  

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Es concedeix la llicència sol·licitada entenent que es tracta d’una actuació de 
millora que no suposarà cap modificació estructural i que no modificarà el 
volum ni l’ús de l’edificació existent.  

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-
les, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts 
aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha 
caducat el permís. 

 
Segon.- Notificar a l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per 
al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos 
procedents. 
 

 
5.- DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL EXP. 130/16 
SOL·LICITADA PEL SENYOR .... 
 
ANTECEDENTS 
En data 6 de juliol de 2016 el senyor .... va comunicar la realització d’obres per 
enrajolar el de l’habitatge situat al c/ Sant Isidre, 1 de les Borges Blanques 
(Exp. 130/16) 
 
En data 21 de juliol de 2016, amb registre d’entrada núm. 2050/18 el senyor .... 
en representació del senyor ....   comunica que aquestes obres no es 
realitzaran ja que s’està tramitant un document tècnic per realitzar una 
rehabilitació de l’habitatge que ja inclourà aquesta actuació, el qual forma part 
de l’expedient d’obra núm. 110/16, per la qual cosa demana l’anul·lació de la 



 
 

comunicació efectuada en data 6 de juliol de 2016 i que consta amb el núm. 
d’expedient 130/16. 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, regula en els seus articles 90 i 
91 el desistiment i la renúncia dels interessats en els procediments 
administratius, disposant que tota persona interessada pot desistir de la seva 
sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar 
als seus drets. 
L’article 91.2 preveu que l’administració ha d’acceptar completament el 
desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el procediment tret que, 
havent-hi comparegut terceres persones interessades, aquestes n’instin la 
continuació en el termini de deu dies des que se’ls va notificar el desistiment. 
En tot cas, si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués 
l’interès general o fos convenient de substanciar-la per a la seva definició i 
aclariment, l’Administració pot limitar els efectes del desistiment o la renúncia a 
la persona interessada i havent de seguir el procediment. 
 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar completament el desistiment comunicat pel senyor en .... 
representació del senyor...., de l’expedient d’obres núm. 130/16 per dur a terme 
la realització d’obres per enrajolar el de l’habitatge situat al c/ Sant Isidre, 1 de 
les Borges Blanques, ja que s’està tramitant un document tècnic per realitzar 
una rehabilitació de l’habitatge que ja inclourà aquesta actuació, el qual forma 
part de l’expedient d’obra núm. 110/16. 
 
Segon.- Declarar conclús l’expedient d’obres núm. 130/16 esmentat i les 
actuacions practicades i arxivar-lo sense més tràmit, sens perjudici de la 
tramitació de l’expedient d’obra núm. 110/16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 
6.- COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICACIÓ 
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
Assumpte: comunicació 1a ocupació edificació 
Expedient núm.: 136/16 
Domicili de l'obra: President Coll i Alentorn, 36 (Ref. Cadastral núm 
1885216CF2918N0001ST) 
Propietari:  
Arquitecte: Roc Martí Ribes 
 

2. ANTECEDENTS  
2.1. En data 23 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va concedir a 
........... la llicència d'obres per a l’execució d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al c/ President Coll i Alentorn, 36, d’acord amb el projecte i el full 



 
 

d’assumeix de la direcció de l’obra signats per l’arquitecte Roc Martí Ribes, 
visat núm. 200701658. (Exp. d’obra 005/07).  
Segons el certificat de final d'obra expedit pels tècnics directors en data 12 de 
juliol de 2016, les obres d’execució d’aquest habitatge estan acabades.  
 
Posteriorment, en data 13 de maig de 2013, l’arquitecte redactor Roc Martí 
Ribes comunicà que des de la data d’atotgament de la llicència d’obres fins 
aquell moment, l’habitge va passar a ser propietat únicament del senyor ....per 
haver-li estat adjudicat en la dissolució de la comunitat conviguda amb en el .... 
conveni regulador subscrit el dia 10 d’octubre de 2012 i aprovat per sentència 
ferma dictada el dia 7 de gener de 2013 per la jutgessa Roser Garriga Queralt 
en el procediment de divorci  24/2012. Igualment, i atès que les obres 
d’execució no havien finalitzat i la llicència d’obres estava caducada, sol·licitava 
una nova llicència per dur a terme les obres pendents de realitzar, amb un 
pressupost de 26.922,55€. Aquesta nova llicència d’obres consta amb el núm. 
d’expedient 077/13 i fou aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 4 de juny de 2013. 
 
2.2. En data 14 de juliol de 2016 el senyor ... ha presentat la documentació 
relativa a la comunicació de la primera ocupació de l’habitatge. 
 
2.3. En data 10 d’agost de 2016 el tècnic municipal ha emés l’informe tècnic 
corresponent, d’acord amb el qual les obres s’ajusten al projecte presentat i a la 
llicència d’obres atorgada, llevat de petits canvis no substancials, per la qual 
cosa informa favorablement la sol·licitud de llicència de primera ocupació. 
 
2.4. En data 11 d’agost s’ha emès informe de secretaria en el que es posa de 
manifest que la legislació aplicable és la compresa a l’article 187 bis del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 74 i 
75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades per la 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 primera ocupació de l’habitatge situat 
al c/ President Coll i Alentorn, 36 comunicada per..... (Exp. 136/16) de 
conformitat amb la normativa aplicable esmentada en els antecedents d’aquest 
acord i els informes emesos. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança 
Fiscal número 13, amb els imports següents: 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM LOCALITZACIÓ 
PRESSUPOST 
(ICIO) 

QUOTA TOTAL 
(3% sobre ICIO) 

136/16  
President Coll i 
Alentorn, 36  

2346,42 € 70,39 € 



 
 

 
Tercer- Notificar aquests acords a la persona interessada, amb l’advertiment 
que contra el primer acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap recurs 
Contra l’acord corresponent a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la notificació. L’esmentat recurs s’entendrà 
desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es 
notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués 
cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament. 
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú. 
La interposició del recurs de reposició no detindrà en cap cas l’acció 
administrativa per al cobrament a menys que se sol·liciti, dins del termini per a 
interposar el recurs, la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i 
s’acompanyi d’una garantia que cobreixi el total del deute tributari. 
 
 
7.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA” DE LES 
BORGES BLANQUES  
 
En data 14 de juny de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
projecte de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta” de les 
Borges Blanques redactat per l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau i 
l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez Gòdia de l’empresa Sirius, 
Solucions d’Enginyeria, amb un pressupost de 92.573,92€ (IVA vigent inclòs), 
el qual consta de dues fases: la fase I amb un pressupost d’execució de 
50.726,75€ (IVA vigent inclòs) i la fase II amb un pressupost d’execució de 
41.847,17€ (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. 121 de data 27 de juny de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) 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 reforma de l’enllumenat públic de 
la urbanització “la Serreta” de les Borges Blanques redactat per l’enginyer 
industrial Xavier Arqués Grau i l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez 
Gòdia de l’empresa Sirius, Solucions d’Enginyeria, amb un pressupost de 
92.573,92€ (IVA vigent inclòs), el qual consta de dues fases: la fase I amb un 
pressupost d’execució de 50.726,75€ (IVA vigent inclòs) i la fase II amb un 
pressupost d’execució de 41.847,17€ (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 
 
 
8.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS,  CONSERVACIÓ DE 
L’ARBRAT I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DEL CANAL 
D’URGELL A LES BORGES BLANQUES 
 
En data 30 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
projecte de restauració d’elements patrimonials, conservació de l’arbrat i millora 
de la senyalització de la ruta del Canal d’Urgell a les Borges Blanques redactat 
per l’enginyer de forest, senyor Eduard Porta Jose, de l’empresa consultora 
Enginyeria Marsal i Porta, SL, amb un pressupost 98.414,21,-€ (IVA 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. 113 de data 14 de juny de 2016 i en el tauler 
d’anuncis (físic i e-tauler) 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 restauració d’elements 
patrimonials, conservació de l’arbrat i millora de la senyalització de la ruta del 
Canal d’Urgell a les Borges Blanques redactat per l’enginyer de forest, senyor 
Eduard Porta Jose, de l’empresa consultora Enginyeria Marsal i Porta, SL, amb 
un pressupost 98.414,21,-€ (IVA 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 



 
 

 
 
9.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. .............. 
 
Antecedents  
I. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2016, es va 
acordar la incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial iniciat en virtut 
de la sol·licitud presentada per la senyora ..... (N.R.E. 11/18) d'indemnització 
pels danys soferts des del 29 d’agost de 2015 i fins a la finalització del període 
de curació, per caiguda al passejar pel Pg. del Terrall de les Borges Blanques, a 
l’alçada del núm. 2, degut al mal estat del paviment, segons va manifestar la 
interessada. 
 
II. S’han complert tots els següents tràmits preceptius establerts al Reglament 
dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial decret 429/1993, de 26 de març: 

 Acord de Junta de Govern Local de data 12/01/2106 

 Notificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 12/01/2016 a la 
senyora....., i a la companyia asseguradora de l’Ajuntament (Axa). 

 Informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 2 de 
maig de 2016 

 Acta de comprovació de fets per part de la Policia Local de data 
27/01/2016  

 Acta de manifestació voluntària, redactada pel cos de la Policia Local, 
en data 27/01/2016, de la senyora ... 

 Informe emès per la companyia asseguradora de l’Ajuntament de 
data 27 de maig de 2016 

 Diligència de secretaria de data 12 de juliol de 2016, acreditativa de 
les al·legacions presentades fora de termini per la interessada  

 Segon informe presentat per la companyia asseguradora de data 19 
de juliol de 2016 desestimant la reclamació 

 
III. Segons l’esmentada diligència de Secretaria, durant el tràmit d’audiència, el 
qual finalitzava el 27 de juny de 2016, la interessada no va presentar 
al·legacions. Així, però, en data 1 de juliol i en data 6 de juliol de 2016, la 
senyora ...... va presentar dues al·legacions. En la primera feia constar que la 
caiguda es va produir en sortir del cotxe. En l’al·legació de 6 de juliol de 2016, 
quantificava aquests danys en 3.660 € pels dies de baixa laboral i en 3.630 € 
pels dies fins la curació definitiva. 
 
IV. Donat l’import reclamat, es va donar trasllat a la companyia asseguradora 
d’aquestes al·legacions per tal que emetés el corresponent informe als efectes 
oportuns. En data 19 de juliol de 2016 aquesta va emetre informe fent constar 
que un cop analitzades les al·legacions presentades, es valora que s’ha canviat 
la versió inicial del sinistre i que aquestes han estat presentades fora de 
termini, pel que s’informava que es procedia a la desestimació de la reclamació 
efectuada. 



 
 

 
V. En data 16 d’agost s’ha dictat proposta de resolució dictada per la instructora 
de l’expedient. 
 

Fets provats   
Segons els informes de l’arquitecte tècnic municipal i de la companyia 
asseguradora de l’ajuntament que consten als antecedents, no s’aprecia 
responsabilitat municipal per no quedar inequívocament acreditat que la 
caiguda fos conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics ni l’existència de nexe causal entre l’actuació administrativa i el resultat 
danyós. 
 
Fonaments de dret 
I. En data 10 d’agost de 2016 s’ha emès informe de Secretaria que consta a 
l’expedient i en els següents termes: 

 

“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. S’ha tramitat l’expedient i s’han practicat les proves descrites en els antecedents 
d’aquest informe. 
 
II. En l’Informe tècnic emès en data 2 de maig de 2016 es posa de manifest que: 
 
- l’accident es va produir a llum de dia 
- on es produeix l’accident, no hi ha vorera sinó un espai destinat a aparcament, i la 
circulació de vianants està pensada per què es faci pel costat dret que sí que hi ha vorera 
- on es produeix l’accident hi ha una esquerda en el paviment, que es considera que no és 
de grans dimensions i que és habitual en paviments de formigó  
 
Aquest informe inclou reportatge fotogràfic on es pot apreciar les dimensions de l’esquerda 
en el paviment i el funcionament del vial per la circulació de vehicles i persones 
 
III. L’Informe emès per la companyia asseguradora en data 27 de maig de 2016 considera 
que, a la vista del referit informe tècnic, procedeix la desestimació de la reclamació 
efectuada. 
 
IV. En les al·legacions presentades per la senyora Grau Poveda en data 1 i 6 de juliol, fa 
constar la quantia que reclama i alhora explica que havia estacionat el cotxe al Pg. del 
Terrall davant els núm. 2 i 4 i que al sortir del cotxe va ensopegar amb les esquerdes del 
paviment, provocant-li la caiguda, el trencament  i les lesions corresponents. 
 
V. El segon informe emès per la companyia asseguradora en data 19 de juliol de 2016, 
posa de manifest que s’han analitzat les al·legacions presentades i que s’ha comprovat 
que s’ha canviat la versió inicial del sinistre. Així mateix, les al·legacions han estat 
presentades fora de termini, per la qual cosa, conclou que es procedeix a la desestimació 
de la reclamació efectuada 
 
VI. Segons assenyala la normativa exposada en aquest informe i la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, un dels requisits necessaris perquè existeixi responsabilitat patrimonial 
d’una Administració Pública és que el dany sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, llevat casos de força major. 
 



 
 

La mateixa jurisprudència preveu que també és necessari que existeixi una relació de 
causa a efecte entre l’actuació administrativa i el resultat danyós, sense intervenció 
estranya que pogués influir en el citat nexe 
 
A la vista de l’expedient instruït i de les proves practicades, si bé no existeix dubte que la 
caiguda i les lesions es van produir, aquestes es van causar en un punt no destinat a la 
circulació de vianants.  
 
CONCLUSIONS: 
D’acord amb els antecedents i les consideracions jurídiques exposats s’estima procedent 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de la senyora Maria Josep Grau 
Poveda, per no quedar inequívocament acreditat que la caiguda fos conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, i per la manca de nexe causal entre 
l’actuació administrativa i el resultat danyós. 

 

En base a tot l’exposat, segons els antecedents, informes i proves practicades, 
així com la proposta de resolució emesa per la Instrucció, la Junta de Govern 
local, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la senyora....., en data 1 i 
6 de juliol de 2016, d’acord amb l’informe emès per la companyia 
asseguradora, per haver-se presentat fora de termini i per haver canviat la 
versió inicial del sinistre. 
 
Segon.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
per la senyora .... d'indemnització pels danys i perjudicis per la caiguda que va 
tenir al Pg. del Terrall, per no quedar inequívocament acreditat que la caiguda 
fos conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i per 
la manca de nexe causal entre l’actuació administrativa i el resultat danyós. 
 
Tercer.- Notificar la resolució que es dicti a la interessada amb l’advertiment 
que contra aquest, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 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. 
 
 
10.- APROVACIÓ REBUT PER SERVEIS DE FORMACIÓ EN 
COMPTABILITAT 
 
Durant el procés de tancament de l’exercici comptable de 2015 així com en la 
generació de l’expedient de liquidació del pressupost i del compte general de la 
corporació de l’any 2015, la senyora...., qui fou interventora de l’ajuntament, ha 
prestat serveis de formació al personal que duu a terme les tasques de 
comptabilitat. 
 



 
 

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 el rebut emès per la senyora...., que ascendeix a 1000 euros, 
i un cop efectuada la retenció de 150 euros corresponent en concepte d’IRPF, 
resulta un total de 850 euros per la formació descrita en els antecedents 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Recaptació municipal per tal que es 
procedeixi al seu pagament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora...., en temps i forma. 
 
 

11.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ CENTRA-OEST 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.  
 
La coberta del pavelló central-oest del cementiri municipal és de difícil accés i la 
recollida de les aigües pluvials es fa amb un canaló central relativament petit per la 
superfície a drenar, la qual cosa ha produït desbordaments d’aigua que han malmès el 
mur central inferior de tàpia fins el punt de perjudicar el recolzament de part de la 
coberta.  
 
És per aquesta raó que cal desmuntar la coberta existent i substituir-la per una de 
nova que reuneixi les característiques funcionals que evitin el progrés de les patologies 
detectades. 
 
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha elaborat la Memòria valorada de 
construcció d’una nova coberta al pavelló central-oest del cementiri municipal, la qual 
contempla les actuacions necessàries per a l’execució d’aquesta actuació, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 31.251,25€ (IVA vigent inclòs). 
 
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la tramitació 
del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles 
establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, regulen el procediment per a l’aprovació, modificació i revisió dels projectes 
d’obres ordinàries. 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ja 
que el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats delegades, 
ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Memòria valorada de construcció d’una nova coberta al 
pavelló central-oest del cementiri municipal redactada per l’arquitecte municipal Lluís 



 
 

Guasch Fort, amb un pressupost d’execució per contracte de 31.251,25€ (IVA vigent 
inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre la memòria valorada al tràmit d’informació pública per un termini de 
30 dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis (físic 
i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 
 

 

 

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL 
COL·LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL DE LLEIDA, 1A 
FASE” DE LES BORGES BLANQUES 

   
En l’àmbit de ponent de la ciutat que envolta el raval de Lleida existeix un greu 
problema de drenatge tota vegada que el cabal tant pluvial com residual es 
vehicula mitjançant col·lectors de dimensió insuficient que evacuen a un 
col·lector paral·lel al canal d’Urgell també totalment insuficient. Es tracta de 
donar sortida a la zona amb un nou conducte que ha de discórrer pel raval de 
Lleida fins derivar-se per carrer canal d’Urgell, i posteriorment confluir al 
desguàs general de la ciutat a la troneta existent. 
 
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha elaborat el “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DEL COL·LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL DE 
LLEIDA, 1A FASE” de les Borges Blanques, el qual contempla les actuacions 
necessàries amb un pressupost d’execució per contracte de 89.689,52€ (IVA 
vigent inclòs). 
 
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, preveu que la 
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les 
regles establertes per la legislació de règim local. L’article 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, regulen el procediment per a l’aprovació, 
modificació i revisió dels projectes d’obres ordinàries. 
 
La Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 
de la competència delegada pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny 
de 2015, ja que el pressupost no supera el 10% dels recursos ordinaris. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats 
delegades, ACORDA: 
 
Primer.- aprovar inicialment el 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 89.689,52€ (IVA vigent inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis 
(físic i e-tauler), a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. 



 
 

 

 

13.- 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 59.455,54 €. 
 
 
14.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 9 al 12 d’agost, per al seu coneixement 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 


