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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  3/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de gener de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 14:30 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.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

4.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 

5.- RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA 

6.- RECONEIXEMENT DEL DRET A L’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALES URBANA 
(RDL 8/2014, DE 4 DE JULIOL) 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DE PROJECTE REDUÏT I SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

8.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

9.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL 



 
 

10.-  ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA 
TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PINTOR 
PAU MACIÀ EFECTUADA A INSTÀNCIA DE VERLAN, SA 

11.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA MIQUEL GARCIA MARTÍN 

12.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES 
MUNICIPALS PER ACOPI DE TERRES 

13.- BAIXA LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

14.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 

15.- ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2015.05) 

16.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2016. 

17.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES 
PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE 
LES BORGES BLANQUES I DELS EDIFICIS MUNICIPALS – ANY 2017. 
OBERTURA  I ADMISSIÓ DE PROPOSTES 

18.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

19.- 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 16 de gener de 2017, 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 
 

 CENTRE CÍVIC 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

 26/01/2017 20 a 22 h Reunió socis i simpatitzants de l’ANC  

 

 SALA ACTES CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

 27/01/2017 
 

20:30 a 23:30 h  
 

Assemblea  
 

 40 cadires 

 1 taula 

 02/02/2017 del 20 de febrer 
fins al 12 de 
març 

Exposició l’ARBRE. EL 
GEGANTS DEL REGNE 
VEGETAL 

 

 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 24/03/2017 
01/04/2017 

21 a 24 h 
22 a 23 h 

Actuació de Tomeu Peña 
Actuació Quico el Celio, El 
Noi i el Mut de Ferreries 

 400 cadires 

 Grades del pavelló 

 06/05/2017 21 A 22:20 h LA MÚSICA DE LES 
PARAULES  

 200 cadires 

 
 

01/07/2017 a 
02/07/2017 

8 a 4 h 17a Festa del barri (en cas 
de pluja) 

 Megafonia 

 350 cadires 

 45 taules 

 Escenari 5*6*1 

 Allargos, roba carabassa 
escenari, negra pe faldilles 
i 2 escales. 

 

 

3.- 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. Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 



 
 

nínxol 

49 Lateral B 1   36,5 € 

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

 

4.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 

 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de junta de govern local 
en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2016. 
 
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 les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
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 les 
següents entitats: 
 
Subvencions Entitats - Justificacions finals 2016

Entitat Subvenció Anticipat Pendent

ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT SALVADOR 334 48403 1.350,00 0,00 1.350,00

FUTBOL SALA BORGES 341 48412 2.430,00 1.215,00 1.215,00

Partida

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 

 

5.- RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia 
per a la seva ratificació: 
 
 “DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 08/2017  



 
 

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. 
 
És 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 

1/17000012 13/01/17 J. Nadal Parquets, S.L. Reparació tarima pavelló 3.024,40 € 

F-1600086 31/12/16 . 
Substitució vidre i vinils 

entrada bar pavelló 
421,08 € 

 

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

 
Les Borges Blanques, 16 de gener de 2017” 
 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica l’esmentat Decret 
d’Alcaldia. 
 
 
6.- RECONEIXEMENT DEL DRET A L’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALES URBANA 
(RDL 8/2014, DE 4 DE JULIOL) 

 
Antecedents 
Davant d’aquest Ajuntament s’han formulat diverses peticions de reconeixement de 
l’exempció de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, 
meritats 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 16 de gener de 2017 s’ha emès informe d’Intervenció que constata que els 
sol·licitants han aportat els documents necessaris i compleixen 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, a la vista de la documentació que integra l’expedient, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Reconèixer el dret a l’exempció de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana meritat, per tractar-se d’una dació en pagament de 
deutes i reunir els requisits que exigeix la legislació aplicable, als sol.licitants següents: 
 
Nom i DNI 
sol·licitant 

Núm. exp. 
núm. 
plusvàlua 

Ubicació immoble Ref. 
Cadastral 

Causa 
exempció 

Import € 

 2/2015 
 
68/2013 

Pere Calders, 1, 3-4 
(1/2) 

 
2284050 

Dació 
pagament 

 
510,76 

 3/2016 
 
1332002 

La Fita, 28 (1/2)  
1993206 

Dació 
Pagament 

 
403,32 

 
 

4/2016 
 
1332003 

 
La Fita, 28 (1/2) 

 
1993206 

Dació 
pagament 

 
403,32 

 5/2016 
 
1685209 
 

 
Maria Codina, 22 22  
(1/2) 

 
26830A4 

Execució 
hipotecària 

 
802,99 

 6/2016 
 
1685210 

 
Maria Codina, 22 
(1/2) 

 
26830A4 

Execució 
hipotecària 

 
 
802,99 

 7/2016 
 
1755949 

 
C. Canigó, 12 

2281102 Execució 
hipotecària 

 
959,07 

 8/2016   Cessió per  



 
 

 
1271907 

R. del Carme, 120 2686807 pagament 
deute 

1.470,02 

 9/2016 
 
1158045 

 
Av Francesc Macià, 
34, 2-2 (1/2) 

 
2783029 

 
Dació 
Pagament 

 
365,44 

 10/2016 
 
1158044 

 
Av. Francesc Macià, 
34, 2-2 (1/2) 

 
2783029 

 
Dació 
pagament 

 
365,44 

 11/2016 
 
1729036 
 

Av.Sardana, 8, pk 20 20 
(1/2) 

 
2284003 

Dació 
Pagament 

 
21,77 

 12/2016 
 
1729035 

Av.Sardana, 8, 2-1 
(1/2) 

2284003 Dació 
Pagament 

459,97 

 
 
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. 
 
 
 

7.- ACORD D’APROVACIÓ DE PROJECTE REDUÏT I SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 248 de data 29 de desembre de 2016 
es fa pública la convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal 
pera l’anualitat 2016, per a la concessió de subvencions als ajuntament i entitats 
descentralitzades del territori de Lleida, d’acord amb les Bases específiques 
publicades al BOP núm. 198 de 14 d’octubre de 2016 i a la web de la Diputació 
(www.diputaciolleida.cat) 
 
L’objecte d’aquest Pla és regular la concessió de subvencions de la Diputació de 
Lleida als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb la finalitat d’ajudar a 
finançar les actuacions per millorar l’estat dels camins de la seva titularitat durant 
l’anualitat 2016, essent despeses subvencionables les obres i actuacions de 
conservació, manteniment i reparacions menors en vies o camins de titularitat 
municipal. 

 
Als efectes de concórrer a aquesta convocatòria de subvenció, l’arquitecte tècnic 
municipal ha elaborat la Memòria tècnica d’arranjament de camins del Terme 
municipal de les Borges Blanques, la qual conté un estudi dels camins que 
requereixen una reparació més urgent i contempla les actuacions necessàries per a la 
seva execució.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria tècnica d’arranjament de camins del Terme municipal de 
les Borges Blanques redactada per i l’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals 



 
 

Piera, amb un import d’execució material de 12.000,00 (IVA vigent no inclòs) per tal de 
dur a terme les obres i actuacions de conservació, manteniment i reparacions menors 
en vies o camins de titularitat municipal. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció amb un import de 4.620,00€ 
per tal de poder dur a terme l’actuació esmentada en el paràgraf anterior. 
 
Tercer.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i per a la 
signatura dels documents corresponents. 

 

 

 

8.- COMUNICACIÓ 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: 
 

 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 

9.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL  

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016 es va adjudicar a 
Josep M. Bellmunt Urgell (Construccions Bellmunt), contractista de les Borges 
Blanques, amb NIF 78055467-E el contracte menor d’obres consistent en les obres 
d’urbanització de la placeta Raval de Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les 
Borges Blanques, pel preu de 51.356,69 (IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
S’ha emès la certificació núm. 2 de l’obra, per import de 15.597,21 €, (quinze mil cinc-
cents noranta-set euros, amb vint-i-un cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat 
degudament signada pel director de l’obra.  

NÚM.  
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ QUOTA  
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

006/17  la Placeta, 27 127,10 
Cobrir la terrassa, canviar paviment de  
la primera planta, reformar wc i cuina  
(sense modificacions 
estructurals) 



 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra d’urbanització de la placeta Raval de 
Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les Borges Blanques, per import de quinze 
mil cinc-cents noranta-set euros, amb vint-i-un cèntims (15.597,21 €) IVA vigent inclòs, 
presentada per Josep M. Bellmunt Urgell (Bellmunt Construccions), de les Borges 
Blanques, amb NIF 78055467-E. 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució d’aquest  
acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns 

 

 

10.-  ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA 
TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PINTOR 
PAU MACIÀ EFECTUADA A INSTÀNCIA DE VERLAN, SA  
 

En data 13 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el 

projecte bàsic i d’execució d’urbanització del carrer Pintor Pau Macià, redactat per 
l’arquitecte Roc Martí Ribes, juntament amb l’annex complementari de les 
característiques de la instal·lació de l’enllumenat públic, amb un pressupost d’execució 
material de 62.868,16€. Aquest projecte fou presentat pel senyor Roc Martí Ribes en 
representació de la societat Verlan, SA 
 
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 aquest projecte d’urbanització s’ha sotmès 
a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant el corresponent edicte 
inserit en el BOP de Lleida núm. 215 de data 9 de novembre 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, essent el cost de la publicació en aquest 
Butlletí de la Província de 35,00€. 
 
L’Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratiu estableix en el seu article 7, Epígraf 4rt.10 una taxa de 470,00€ per a la 
tramitació  d’un projecte d’urbanització efectuat a instància de l’interessat. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte bàsic i d’execució 
d’urbanització del carrer Pintor Pau Macià, efectuada a instància del senyor Roc Martí 
Ribes en representació de la societat Verlan, SA, amb un import de 470,00€. 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de les despeses de publicació al BOP Lleida núm. 215 de 
data 9 de novembre de 2016 corresponents a la informació pública del projecte, amb 
un import de 35,00€. 
 



 
 

Tercer.- Notificar a la societat Verlan, SA aquests acords en temps i forma i donar-ne 
compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns, fent-li avinent que 
contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, poden interposar recurs 
de reposició davant  el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació o al de l'acabament del 
període d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni la recaptació de 
quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs llevat que sol•liciteu en el mateix recurs de 
reposició la suspensió de l'acte en els termes de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària. 

 

 

11.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA ....... 
 
......., en representació de ...... en data 19 de gener de 2017 ha sol·licitar la llicència 
d’obres per dur a terme la col•locació de tanca perimetral amb tela metàl·lica en part del 
perímetre de l'explotació ramadera existent, situada al polígon 4 parcel·la 40 (Salat) del 
terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el croquis presentat (Exp. 007/17). 
 
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 i en l’informe 
de secretaria de data 19 de gener de 2017 els quals consten a l’expedient i que 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 LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

007/17  
polígon 4, 
parcel·la 40 
(partida Salat)  

69,40 20,00 3,00 92,40 

col·locació de tanca 
perimetral amb tela 

metàl·lica en part 
del perímetre de 
l'explotació 
ramadera (segons 
croquis presentat 

Pressupost 2.000,00 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del Text Refós 
de les NNSS: 
1.1.- Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas. 
1.2.- Alçada màxima de 2 metres. 



 
 

1.3.- Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu. 
1.4.- Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.  
1.5.- En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima de 3m, 
mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres. 
1.6.- En interseccions de camis es respectarà un xamfrà de 5x5 metres a comptar 
des de la intersecció de les alineacions. 

- 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. 
 

 

12.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES 
MUNICIPALS PER ACOPI DE TERRES  
 
En data 14 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar concedir llicència 
urbanística al senyor ..... i la senyora ..... per a l’execució d’un habitatge aïllat. Planta baixa 
(habitatge i garatge) al c/ Conflent, s/n xamfrà c/ Pica d’Estats, s/n (parcel·les 121-122) de les 
Borges Blanques. (Exp. 129/16). 

 
Prèviament a l’aprovació d’aquesta llicència, els esmentats titulars de la mateixa, en data 
10 de novembre de 2016 van dipositar una fiança per import de 324,54€ per garantir la 
correcta gestió de residus, que es retornarà un cop acabada l’obra prèvia presentació del 
certificat de l’entitat gestora dels mateixos (abocador) que n’acrediti aquesta gestió. 
 
En data 17 de gener de 2017 el senyor ...... en representació de la societat Construccions 
Not 96, SL ha sol·licitat poder utilitzar les parcel·les adjacents a l’emplaçament on és 
prevista la construcció de l’habitatge referit al c/ Conflent xamfrà amb c/ Pica d’Estats, i 
que són propietat de l’Ajuntament, per tal de poder amuntegar la terra que s’extregui 
durant l’execució de l’obra, amb la condició de deixar les parcel·les municipals 
completament netes un cop acabada. 
 
Vista la sol·licitud presentada, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus 
membres i amb l’abstenció del senyor Daniel Not Vilafranca, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el senyor ......., en representació de la societat Construccions Not 96, 
SL, la utilització temporal de les finques municipals adjacents a l’emplaçament on és 
prevista la construcció de l’habitatge situat al c/ Conflent xamfrà amb c/ Pica d’Estats 
(llicència d’obres núm. expedient 129/16) per amuntegar la terra que s’extregui durant 
l’execució de l’obra amb les condicions següents:  
 
- deixar les parcel·les municipals completament netes un cop acabada aquesta 
- en cas que no es deixin en bon estat, l’Ajuntament podrà iniciar la corresponent 
execució subsidiària amb càrrec a la fiança dipositada per garantir la gestió de residus 
derivats de l’execució de l’obra 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 

 



 
 

 

13.- BAIXA LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ....., en representació de l’empresa 

Agrotecnologia Aplicada S.L., en la qual demana la baixa de la llicència de 

càrrega i descàrrega autoritzada al carrer Joan Maragall, 38, s’ACORDA : 

Primer.- Acceptar la baixa de l’esmentada llicència a efectes del dia 1 de gener 

de 2017, amb les següents condicions: 

1.- La senyalització vertical de càrrega i descàrrega serà retirada per part de la 

brigada municipal. 

2.- La senyalització horitzontal s’haurà de retirar per part de l’interessat, per tal 

de no confondre als conductors, d’acord amb l’informe de la Policia Local. 

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

Tercer.- Donar trasllat de l’acord al Departament de Recaptació, a la Policia 

Local i a la brigada municipal. 

 
14.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 
 
I. Per providència d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de contractació per a 
adjudicar el SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, atès que en  
data 31 de gener de 2017 finalitzarà la vigència de l’actual contracte.  

 
II. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu de serveis que per les seves característiques 
és convenient licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 
III. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, que han 
estat informades, per la Secretaria i la Intervenció municipals. 
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació 
que consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  d’acord amb la Disposició 
Addicional 2a i el que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i 
obertura del procediment d’adjudicació, la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT 
A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de 



 
 

la licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de QUINZE (15) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de 
Lleida i al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu 
cas s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb 
caràcter previ a l’acord d’adjudicació del contracte. 
 
 
15.- ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2015.05) 
 
Antecedents  
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots 
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 



 
 

25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord 
marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
4.- En data 28 de desembre de 2016 es va emetre un informe per part del 
tècnic municipal en el que es posava de manifest el següent:  

 
“(...)  3-. ANÀLISI 
Dels nous preus d’adjudicació es dedueix: 
 

  Els preus del terme de potència (valor regulat) es mantenen igual 
que els vigents en 2016, excepte els de les tarifes 2.0A i 2.0DHA 
que disminueixen. 

 Els preus del terme d’energia disminueixen tots, respecte de 2016, 
en valors que oscil·len entre el 5,7%  19,9% segons la tarifa i el 
període de que es tracti. 

 L’aplicació d’aquests nous preus suposarà per a l’any 2017 una 
reducció de la despesa respecte de 2016 d’aproximadament: 

 

Estalvi en energia elèctrica = 21.818 €/any (9,4%) 

 
CONCLUSIÓ 
Atès el resultat de la nova licitació per al subministrament elèctric  agregat de 
l’ACM, i l’estalvi que això comporta per al pressupost municipal, informo 
FAVORABLEMENT perquè l’Ajuntament de les Borges Blanques s’adhereixi a 
aquest nou conveni.” 

 
Fonaments de Dret.- 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de 
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 



 
 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en 
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en 
un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, 
i resta de normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta 
de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents i informe abans esmentats i els 
fonaments de dret assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, en 
exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de 
juny de 2015, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 
  
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de les Borges Blanques al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de 
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord 
amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 
tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  



 
 

 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Preus del terme de potència: 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa 
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-,  d’acord amb els preus abans indicats, 
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2017 a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries corresponents. 
 



 
 

Tercer.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents oportuns per a l’efectivitat d’aquests acords.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a Endesa Energia SAU, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
  
 

 

16.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2016. 
 
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 padró cobratori del mes de desembre de 2016 de la Llar 

d’Infants municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a general 

coneixement. 

Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 

detall següent : 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

    LLAR INFANTS DESEMBRE 2016 20-01-2017 a 31-01-2017 5.915,10 

    TOTAL     5.915,10 

 

 
 
17.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES 
PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DE 
LES BORGES BLANQUES I DELS EDIFICIS MUNICIPALS – ANY 2017. 
OBERTURA  I ADMISSIÓ DE PROPOSTES 
 
La Clàusula 10ª del Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen 
l’expedient de contractació de les obres de reparació i manteniment de voreres 
i altres obres puntuals i urgents a diversos indrets de la via pública de les 
Borges Blanques i dels edificis municipals, any 2017, preveu que correspon a 
l’òrgan de contractació estudiar les propostes i resoldre l’adjudicació del 
contracte en els termes que procedeixin.  
 



 
 

Durant el termini per a la presentació de proposicions, les quatre empreses 
convidades, Mir Capdevila, Emili Sans, Olivart Arrufat i Construccions París, 
han presentat proposta. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre “A” - Documentació Administrativa i es 
verifica que la documentació presentada s’ajusta a les exigències de la clàusula 
setena.  
 
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre “B”  - Oferta Econòmica i Tècnica 
que consta a l’expedient. 
 
 

La clàusula 12.2 preveu que un cop obert i examinat el contingut del sobre “B” 
es poden sol·licitar totes els informes tècnics que es considerin necessaris. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Declarar l’admissió de totes les propostes presentades per part de Mir 
Capdevila, Emili Sans, Olivart Arrufat i Construccions París. 
 
Segon.- Demanar al Gerent d’Urbanisme l’emissió d’un informe tècnic en el 

que es valorin les propostes presentades en els termes que preveu la Clàusula 

9a, per tal de procedir a l’adjudicació del contracte, si s’escau, un cop es 

disposi d’aquest informe 

 

 

18.- 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: 
 
Primer.- 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 1.402,08 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 



 
 

 
Segon.- 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 65.448,31 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 
 

 
19.- 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 16 al 20 de gener de 2017, 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 
 
 
 


