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ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  38/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de setembre de 2016 
Horari: de les 13:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- AUTORITZACIÓ DE LA 15ª RUTA TRANSBESSONS EN BTT 

4.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

5.- PETICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE NÍNXOL 

6.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL 
I PAGAMENT DESPESES 

7.- ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES ANY 2013 A NOM DE DIVERSOS CONTRIBUENTS. 

8.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

10.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS DIRECTES A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 

11.- 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 12 de setembre de 2016, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal 
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible 
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal de 
quedar el dia i hora per retirar i retornar aquest material del magatzem 
municipal 
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT 
 

26/11/2016 Tot el dia Marató TV3 Escenari 
Megafonia 
Grades 
Tarima amb micròfon 

AJUNTAMENT 
 

30/10/2016 Tot el dia Festa dels octogenaris Escenari 
Megafonia 
20 Taules rodones 
Grades 
Tarima amb micròfon 

 
 

 CASA DE LA CULTURA – Sala d’actes 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT 
 

26/11/2016 Tot el dia Tallers Marató TV3 Megafonia 
Projector 
Pantalla 
Ordinador 

URBANISME LLEIDA 18/10/2016 9 a 17 h Comissió d’Urbanisme  
 

 



 
 

 

3.- AUTORITZACIÓ DE LA 15ª RUTA TRANSBESSONS EN BTT  
 
En data 9 de setembre de 2016 es rep a l’Ajuntament un escrit del Servei 
Català de Trànsit, on es demana a l’Ajuntament el preceptiu informe, per tal 
que puguin autoritzar al Club Ciclista Colla la Pedalada de Juneda, la prova 
esportiva “15a Ruta Transbessons en BTT” la qual tindrà lloc el proper 2 
d’octubre  
 
El circuit de l’esmentada ruta passa per camins i corriols i alhora travessa 
algunes carreteres, per la qual cosa el servei Català de Trànsit demana 
autorització escrita dels diversos municipis per on passa la ruta. 
 
En data 17 de setembre, es redacta acta genèrica amb núm. de diligències 
1510/2016 PLB1, per part de la Policia Local, segons la qual i després 
d’efectuar inspecció es comprova que els camins de la xarxa viària municipal 
per on ha de discorre la prova esportiva “15ª Ruta Transbessons en BTT” estan 
en bon estat i sense cap obstacle per desenvolupar aquesta activitat. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar el pas dels ciclistes pels camins, corriols i trialeres 
municipals del terme de les Borges Blanques durant la realització de la ruta 
Transbessons en BTT, la qual tindrà lloc el proper 2 d’octubre, transcorrent part 
del circuït pel terme municipal de les Borges Blanques.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats fent constar que cal deixar els 
camins i espais del circuït nets de qualsevol tipus de brossa que puguin llençar 
els participants, així com d’indicadors de la marxa. 
 
 
4.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
 
Núm. nínxol Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 
28 Lateral A 3   36,5 € 

 



 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 
5.- PETICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE NÍNXOL 
 
Festes les comprovacions corresponents, 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 la realització d’aquest duplicat i aprovar la liquidació 
corresponent de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. nínxol Dept. Fila Nom del peticionari Nom del titular import 
29 Oest 2   36,5 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 
 
6.- AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL 
I PAGAMENT DESPESES 

 

El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol.licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses per l’assistència al curs que 
organitza l’Administració. 
 
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: 
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost  amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2016, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ AJUNTAMENT 
 Curs de tresoreria per 

als funcionaris que 
ocupen aquesta plaça 
als Ajuntaments 

Diputació Els divendres 
d’octubre a 
desembre 

 

 quilometratge 

 Prescripció literària 
per adults 

Dep. de Cultura 5, 19 i 26 
octubre 

 Pàrking 

 Quilometratge 
 Taula Rodona: “Tu et 

mous, les Garrigues 
s’activa” 

Junta de Casals 
de la Gent Gran de 
les Garrigues 

22 setembre  

 Reunió  Biblioteques Lleida 28 setembre  

 Reunió Biblioteques Lleida 28 setembre Pàrking 
Quilometratge 

 Curs virtual “coaching”  Segon 
trimestre 2017 

90 € 

 

 



 
 

7.- ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES ANY 2013 A NOM DE DIVERSOS CONTRIBUENTS. 

 
Un cop revisats els rebuts pendents de pagament corresponents a la Taxa de 
Recollida d’escombraries de l’exercici 2013, enviats a l’OAGRTL per al seu 
cobrament en via executiva. 
 
Comprovat que els rebuts relacionats a continuació, per diversos motius, no 
pertoca el seu cobrament per aquesta via de constrenyiment. 
 
CONTRIBUENT     PERÍODE  MOTIU                                 . 
     2n. SEM.13        Rebut liquidat 
     ANY 2013 I 2014  Transferència sense identificar 
     2n. SEM.13        Rebut liquidat 
     2n. SEM.13        Transferència sense identificar 
     2n. SEM.13        Transferència sense identificar 
     1r. SEM.13        Descomptat nòmina 
     2n. SEM.13        Errada domiciliació bancària 
     ANY 2013        Finalització contracte lloguer 
 

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.- Procedir a l’anul.lació dels esmentats rebuts, corresponents a la Taxa 
de Recollida d’Escombraries any 2013. 
  
Segon.- Fer tramesa a l’O.A.G.R.T.L. del present acord per tal que no es 
procedeixi al cobrament d’aquests rebuts per la via executiva 
 
 
8.- 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 150.805,06 €. 
 



 
 

 
9.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA  
 

La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
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, es dóna per assabentada i aprova la següent liquidació de 
l’import a satisfer per l’interessat, que suma un total de 360,18 €: 
 

EXP. Finca Transmitent Nou  propietari Import 

1833429 Santa Justina, 30 (1/2)   360,18 
 
 
10.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS DIRECTES A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 16 d’agost de 2016 va 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 inclòs). 
 
- 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 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 les esmentades obres. 
 
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 dues subvencions dins la línia 
d’ajuts directes per a inversions financerament sostenibles, en els següents 
termes: 
 

- Projecte bàsic i d’execució del col·lector carrer Canal d’Urgell i Raval 
de Lleida, 1a fase.de les Borges Blanques.  
Pressupost:    89.689,52€ (IVA inclòs). 
Subvenció sol·licitada:  60.000 € 



 
 

 
- Memòria valorada de construcció d’una nova coberta al pavelló central-
oest del cementiri municipal 
Pressupost:    31.251,25 € (IVA inclòs). 
Subvenció sol·licitada:  30.000 € 

 
 
Segon.- Facultat al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la sol·licitud d’aquests ajuts. 
 
 
 
11.- 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 12 al 16 de setembre, 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 
 
 


