
 
 

JGVL2017 / 6febrer13 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  6/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 de febrer de 2017 
Horari: de les 14:30 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 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà, Gerent d’Urbanisme 
 

 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

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

5.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 1r. SEMESTRE 2017. 

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI. 



 
 

7.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA 
METÀL·LICA A LA FINCA SITUADA EN SÒL NO URBANITZABLE, 
POLÍGON 1, PARCEL·LA 96 

8.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA OBRES I CONSTRUCCIONS 
SALVADOR PARÍS, SL 

9.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

10.-  AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PERSONAL PER EXPOSICIÓ I 
PAGAMENT DEL QUILOMETRATGE 

11.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

12.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

13.- PLAÇA PARQUING AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE 
PAU, NÍM 1 

14.- 2a RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL A LES BASES 
REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA 
D’AGENT-7 DE LA POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES. 

15.- EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
APROVACIÓ RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR 

16.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LES GARRIGUES I L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PER 
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. 
CONVOCATÒRIA 2016 

17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

18.- 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 7 de febrer 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 LLOC I MATERIAL 

 Del 21/02/2017 
al 01/06/2017 

Tots els dimarts 
i dijous de 18 a 
19:30 hores 

Centre Obert  Sala 1 

 13/02/2017 19 h  Reunió informació 
instal·lació centre geriàtric 

 

 

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

 26/02/2017 
 

11:30 a 14 
 

Cine “Vaiana” 
 

 Cadires 

 2 grades 

 04/06/2017 10 a 20 h Cultura Borges  Escenari 

 Megafonia 

 200 cadires 

 20 taules 

 6 cubells 

 Projector i pantalla 

 Grades al fons del pavelló 

 25/03/2017 9 a 23 h Setmana del 
comerç 

 Material pendent de 
confirmar 

 08/10/2017 8 a 15 h Teatre familiar. 
Cicle Baldufa.  
“36 Polzades” 

 Escenari 

 Megafonia 

 Connexió elèctrica 

 Equip de llum 

 Grades muntades 

 Gàbia de cadires 

 

 SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 16/02/2017 18:30 a 21:30 Xerrada campanya CASA 
NOSTRA, CASA VOSTRA 

 100 cadires 

 Connexió elèctrica 

 Equip de llum  

 Projector i pantalla 

 

 ALTRES LLOCS 

ENTITAT DIA HORA LLOC I MOTIU MATERIAL 

 19/02/2017 Tot el dia Plaça Independència, col·locar 
barbacoa per fer calçotada 

Que posi sorra o algun material 
protector per tal d’evitar que es 
taqui el terra amb oli o greixos 

 23/02/2017  9 a 14 h. Sala polivalent CEI 
Formació Mossos d’Esquadra 

 



 
 

 10/04/2017 
a 

13/04/2017 

Tot el dia Escola Joan XXIII 
Casals Setmana Santa 

 Gimnàs, pati, menjador i 
lavabos planta baixa i 
menjador. 

 Servei de neteja. 

 Del 26 al 
30 de juny 
de 2017 

9 a 12:30 h Camp d’esports 
Campus Goli 2017 

 

 

 

 

3.- 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 NÚM. TAULES Bimestre TOTAL € 

 CARME, 2 6 2n, 3r, 4t i 5è 192 € 

 
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. 
- S’informa al demanant, que tan sols podrà disposar de la zona de 
façana del local, carrer Carme i Carrer la Bassa, tres taules per 
carrer i que ha de tenir en compte la regulació semafòrica. El trànsit 
podrà circular en la fase de color verd i restringit en la fase 
vermella, per aquest fet, serà indispensable acotar la terrassa de 
tres taules al carrer del Carme amb elements físics per garantir la 
seguretat del usuaris. 



 
 

 
 
 
4.- 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 les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 2.308,81 €: 
 

 

 

5.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL I PERÍODE DE COBRAMENT EN 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL 1r. SEMESTRE 2017. 
 

La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats conferides pel Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat del seus 
membres adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Padró fiscal i el període de cobrament en voluntària de la 
taxa de Recollida d’Escombraries, corresponent al 1r. semestre 2017, amb un 
import total de 161.081,00 € en els següents termes: 
 

Període de pagament dels rebuts 
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 de febrer al 
dia 3 d’abril de 2017. 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període 
executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i 
dels interessos de demora. 
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 
fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. 
Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 
per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es 
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el 
recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora. 
Formes de pagament 
El pagament es podrà dur a terme : 
1.- Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que s’haurà de 
comunicar anticipadament a les dependències municipals. 
2.- Mitjançant transferència bancària als comptes de l’Ajuntament. 



 
 

3.- En efectiu en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament en 
l’horari d’atenció al públic, que és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. 

 
Segon.- Exposar al públic el padró fiscal de la taxa esmentada pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, restant a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària als efectes de la notificació col·lectiva del 
mateix. 
 
Tercer.- Advertir als interessats que contra aquest acord, que no exhaureix la 
via administrativa, podeu 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. 
 
 

 

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE 
UTILITZEN EL DOMINI. 

 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
VIESGO ENERGIA SL, CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA,    
GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA, 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SL, ENDESA ENERGIA XXI SLU y ENDESA ENERGIA, SAU, i 
segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del 
domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic 
per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la 
qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 
1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4T. TRIMESTRE 2016 634,64 9,52 

VIESGO ENERGÍA, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   



 
 

4T. TRIMESTRE 2016 127,00 1,91 

TOTAL VIESGO ENERGÍA, SL 761,64 11,43 

   

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2016 5.743,18 86,15 
 

GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

ANY 2016 399.229,29 5.988,44 

   

GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

ANY 2016 21.537,72 323,07 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2016 77,14 1,15 

TOTAL GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA 21.614,86 324,22 

   

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

ANY 2016 16.334,17 245,01 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2016 38.479,84 577,20 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 54.814,01 822,21 

 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4t. TRIMESTRE 2016 735.250,75 11.028,76 
 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4t. TRIMESTRE 2016 54.087,53 811,31 

   

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4t. TRIMESTRE 2016 520.929,13 7.813,94 

ENDESA ENERGIA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

4t. TRIMESTRE 2016 17.656,34 264,85 



 
 

TOTAL ENDESA ENERGIA, SAU 538.585,47 8.078,79 

 

 

 

7.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA 
METÀL·LICA A LA FINCA SITUADA EN SÒL NO URBANITZABLE, 
POLÍGON 1, PARCEL·LA 96 
 

Antecedents  
I. En data 27 d’abril de 2015 el senyor ....... i la senyora .... van sol·licitar 
llicència per a la realització de les obres de construcció d’una tanca metàl·lica a 
la finca situada en sòl no urbanitzable, polígon 1, parcel·la 96 del terme 
municipal de les Borges Blanques. (Exp. núm. 068/15). 
 
II. En data 28 d’abril de 2015 es va emetre informe tècnic en el que es posava 
de manifest que la documentació presentada no era suficient per autoritzar la 
realització de les obres, pel que mitjançant escrit que va ser notificat en data 19 
de maig de 2015, es va requerir al senyor ... i a la senyora ..., l’acreditació que 
l’habitatge existent a la parcel·la on es pretén instal·lar la tanca havia estat 
legalment construït, pel que es demanava la llicència d’obres pertinent. 
 
III. La Junta de Govern Local en sessió de data 25 d’agost de 2015 va acordar 
denegar la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel senyor ... i la senyora 
..... per a la construcció d’una tanca metàl·lica a la finca situada en sòl no 
urbanitzable, polígon 1, parcel·la 96 del terme municipal de les Borges 
Blanques. (Exp. núm. 068/15) per no ajustar-se al que preveu l’article 76 del 
text refós de les Normes subsidiàries de planejament municipal de les Borges 
Blanques aprovat definitivament en data 6 de juliol de 2005, per no haver-se 
acreditat que l’habitatge que es troba en aquesta parcel·la fou degudament 
autoritzat. 
 
IV. En data 6 de febrer de 2017 el senyor ... i la senyora . .... han sol·licitar, 
novament, llicència per a la realització de les obres de construcció d’una tanca 
metàl·lica a la finca situada en sòl no urbanitzable, polígon 1, parcel·la 96 del 
terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. núm. 015/17), argumentant que 
“la instal·lació d’una tanca metàl·lica obeeix a una raó de seguretat, tota 
vegada que el nostre habitatge està situat als afores de la ciutat, en una zona 
poc il·luminada i habitada. 
De fet, l’habitatge ja disposava d’una tanca similar, però fou enretirada fa uns 
anys per motiu d’unes obres que tenien per objecte replanar el terreny”. 
 
V. L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 7 de febrer de 
2017 emet el següent informe: 
 

“INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES 

 
Identificació de l’expedient 
Sol·licitat per : ......... 
Situació  : polígon 1 parcel·la 96 



 
 

Ref. cadastral : 25070A001000960000GG  
Expedient : 15/17 
Registre d’entrada: 391/18 de 6.2.2017 
 
Informo 
El titular de la sol·licitud anteriorment ja va sol·licitar llicència d'obres per la 
mateixa actuació, la qual fou denegada.  
 
També sense llicència d'obres va instal·lar els pals de tanca que va retirar 
després que l'ajuntament inicies el procediment de protecció de la legalitat 
urbanística. 
El Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Les 
Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de Juliol de 2005 en l'article 
76-Disposicions comuns en sòl no urbanitzable, defineix la tipologia de tanca i 
en quins casos es pot instal·lar aquesta, que són: en el cas de protecció 
d'habitatges autoritzats, de construccions i instal·lacions ramaderes, i en 
recintes destinats a construcció, entreteniment o serveis de les obres 
públiques, de les declarades d'utilitat pública o d'interès social. 
 
Per tot l'exposat, es reitera que, atès que no es troba en cap dels supòsits 
indicats en l'apartat anterior no es pot concedir la llicència d'obres sol·licitada.” 

 

VI. Segons informe de secretaria, emès en data 9 de febrer de 2017, per 
denegar la llicència d’obres sol·licitada pel senyor ..... i la senyora ..... per la 
realització de les obres de construcció d’una tanca metàl·lica a la finca situada 
en sòl no urbanitzable, al polígon 1, parcel·la 96 del terme municipal de les 
Borges Blanques, (Exp. 015/17), s'haurà de tenir en compte l'informe dels 
serveis tècnics i les prescripcions contingudes en el mateix de data 7 de febrer 
de 2017 abans referit. 
 
Consideracions jurídiques 
L’article 76 del text refós de les Normes subsidiàries de planejament municipal 
de les Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de juliol de 2005, que 
regula les Disposicions comuns en sòl no urbanitzable, i defineix la tipologia de 
tanca. En concret, preveu en quins casos es pot instal·lar un tanca, els quals 
són: en el cas de protecció d’habitatges autoritzats, de construccions i 
instal·lacions ramaderes i en recintes destinats a construcció, entreteniment o 
serveis de les obres públiques, de les declarades d’utilitat pública o d’interès 
social.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultat atorgades 
pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel senyor . .... i 
la senyora ...... per a la construcció d’una tanca metàl·lica a la finca situada en 
sòl no urbanitzable, polígon 1, parcel·la 96 del terme municipal de les Borges 
Blanques. (Exp. núm. 015/17) per no ajustar-se al que preveu l’article 76 del 
text refós de les Normes subsidiàries de planejament municipal de les Borges 
Blanques aprovat definitivament en data 6 de juliol de 2005, per no haver-se 



 
 

acreditat que l’habitatge que es troba en aquesta parcel·la fou degudament 
autoritzat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor ..... i la senyora ...... fent constar que 
contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, poden interposar: 
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
- Alternativament, poden interposar directament recurs davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 

 

 

8.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA OBRES I CONSTRUCCIONS 
SALVADOR PARÍS, SL  
 
ANTECEDENTS 
I. Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2015 es va acordar 
adjudicar a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SL el 
contracte de serveis 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 per a l’exercici de 2015. El contracte administratiu es va signar en data 2 de 
febrer de 2015. 
 

II. El plec de clàusules administratives que van regular la contractació d’aquest 
subministrament establia: 

“CLÀUSULA DINOVENA. Termini de garantia 
En atenció a la pròpia naturalesa i característiques de les prestacions que 
constitueixen l’objecte del contracte, es fixa un termini de garantia de bona 
execució d’un any comptador des de la data de finalització del contracte, sens 
perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer el contractista durant la 
vigència del contracte, responsabilitat aquesta a que es troba afectada la garantia 
definitiva. 
L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista 
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment. Si la 
prestació no es torba en estat de ser rebuda es farà constar així en l’acta 
corresponent i es donaran les instruccions precises al contractista per a que 
esmeni els defectes observats o procedeixi a fer una nova prestació de conformitat 
amb allò que s’ha pactat. A tal efecte, disposa de les prerrogatives que 
s’estableixen a l’article 283 de la LCSP. La Corporació es reserva el dret de 
realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte a la seva rebuda.” 
 

III. En data 7 de febrer de 2017, l’empresa ha sol·licitat la devolució de la garantia 
definitiva dipositada mitjançant xec bancari núm. 3.772.282.3 de l’entitat Ibercaja 
Banco, SA, per import de 2.450,00€ per respondre del compliment del contracte. 
 



 
 

IV. Un cop finalitzat aquest termini de garantia, Albert Quintillà Benet, com a 
responsable municipal del seguiment i control de les esmentades obres, en informe 
signat en data 8 de febrer de 2017, ha manifestat que: 
 

“.../... Segons al Clàusula Quinzena del Plec de Clàusules Administratives que 
regeixen l’esmentat contracte, la Direcció del servei (Serveis tècnics de 
l’Ajuntament) exercirà les facultats d’inspecció i vigilància en l’execució del 
contracte per part del contractista, per a vetllar pel correcte funcionament de les 
obres que realitza, posant el contractista els elements necessaris per tal 
d’acomplir-les. 
Ateses les clàusules abans esmentades, i atès que es varen realitzar les 
comprovacions i supervisions corresponents per part dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament i havent-se acomplert els requisits del contracte i executat les 
obres amb la corresponent diligència, informo favorablement la devolució de 
la garantia dipositada.”  

  
V. En el mateix sentit s’ha emès l’informe jurídic per part de la secretària de 
l’Ajuntament en data 9 de febrer de 2017 amb les següents consideracions jurídiques: 
 

Primera.- L’art.102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic RDL 
3/2011, preveu que la garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi 
produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el 
contracte o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista. 
També disposa que aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el 
termini de garantia, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre 
aquesta, es dictarà acord de devolució de la mateixa en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini. 
 
Segona.- L’article 160 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001, preveu que transcorregut 
el termini de garantia, si l’informe del director de l’obra sobre l’estat de les 
mateixes és favorable, o, en cas contrari, un cop reparat allò construït, es 
formularà pel director en el termini d’un mes proposta de liquidació de les obres 
realment executades, prenent com a base per a la seva valoració les 
condicions econòmiques establertes en el contracte. La proposta de liquidació 
es notificarà al contractista per tal que en el termini de 10 dies presti la seva 
conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 
Dins del termini de 2 mesos, comptats a partir de la contestació del contractista 
o del transcurs del termini establert per a aquest fi, l’òrgan de contractació 
haurà d’aprovar la liquidació i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la 
mateixa. 

  
D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat 
dels presents: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’empresa OBRES I 
CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SL per a la realització del contracte de 
serveis 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 per 
a l’exercici de 2015 i rellevar el contractista de tota responsabilitat respecte del mateix 
llevat la derivada de vicis ocults. 
 
Segon.- Acordar la devolució de lla garantia definitiva dipositat per l’empresa OBRES I 



 
 

CONSTRUCCIONS SALVADOR PARÍS, SL per import de 2.450,00€ per respondre del 
compliment del contracte i procedir a la seva devolució. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 
 
 
9.-  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 
 
 
 
10.-  AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PERSONAL PER EXPOSICIÓ I 
PAGAMENT DEL QUILOMETRATGE 
 
..... ha sol·licitat l’autorització i el pagament de les despeses pel desplaçament 
a Lleida per la recollida del material de l’exposició “De l’ABS al SMS” 
d’animació a la lectura 
 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

141/16 

DEPARTAMENT  
D'ENSENYAMENT DE LA  
GENERALITAT DE  
CATALUNYA 

Dr. Trueta, s/n (IES  
Josep Vallverdú) 118,28 

Millora i substitució parcial de les  
canals de la coberta. (Ref. ED-2016- 
751) 

Per JGL de data  
03/10/2016  
s'aprova  
bonificació 70%  
ICIO (import  
total bonificat de  
433,87€ sobre  
un total de  
619,81€) 

011/17 . Est, 11 114,54 Rebaixar el terra i formigonar-lo del  
garatge 

012/17 . Pintor Iglésias, 6 75,05 Canviar enrajolat del lavabo de  
l'habitatge 

016/17 . la Font, 61 36,88 Fer tanca divisòria al corral (amb finca  
veïna) 



 
 

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: 
 
Fer-se càrrec del cost  del desplaçament.  
 

 

 

11.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  

 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
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 l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 
 
Subvencions Entitats - Justificacions finals 2016

Entitat Subvenció Anticipat Pendent

ASSOCIACIÓ MOTARDS FOT-LI GAS-TOO 341 48409 900,00 0,00 900,00

Partida

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
 
12.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 
 
L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei dels ens locals, preveu que les gratificacions, 
que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu 



 
 

meritament, han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la 
jornada normal de treball. 
  
L’article 174.1 de l’esmentat Decret 214/1990, disposa que correspon a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern Local 
aquesta competència. 
  
Vista l’acreditació de serveis extraordinaris presentades per diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta de Govern local, en exercici de les facultats delegades, per 
unanimitat ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions al Sr. ...., treballador 
municipal, 24h de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos d’octubre, 
novembre, desembre de l’any 2016 i gener del 2017, essent l’import de 
la gratificació: 387,60 euros. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
febrer. 
 

 

13.- PLAÇA PARQUING AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE 
PAU, NÍM 1 
 
Vista la sol.licitud de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm 1, per tal 
de disposar d’una plaça de pàrquing privada d’accés restringit pel vehicle 
propietat del Departament de Justícia, 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: 
 
La utilització de la plaça de pàrquing nº vuit de l’edifici del carrer Ensenyança, 
núm. 8, propietat de l’Ajuntament i que ja utilitzaven durant els dies de Fira. 
 
 

 

14.- 2a RECTIFICACIÓ ERRADES A LES BASES REGULADORES DEL 
PROCÉS DE SELECTIU PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ 
LLIURE, PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’AGENT-7 DE LA 
POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 

En data 27 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les 
bases reguladores de la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir 
interinament una plaça d’agent-7 de la Policia Local, vacant a la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Aquestes bases 
han estat publicades al BOP núm. 8 de 12 de gener de 2017. 



 
 

 
Per acord de Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017 es van rectificar 
les esmentades bases, el que va ser oportunament publicat al BOP núm. 14 de 
20 de gener de 2017. 
 
Per part de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, s’han detectat les 
següents errades materials, que és necessari esmenar per a atorgar validesa a 
les esmentades bases: 
 
- Títol de les Bases 
Aquestes bases fan referència a la “creació d'una llista per al nomenament 
d'agents interins d’estiu i altres vacants de curta durada”. Segons indicacions 
de l’esmentada Subdirecció General, la denominació d’aquesta llista 
comportaria l’aplicació de la Disposició addicional 4 de la Llei 16/1991 de 
policies locals, que preveu que els ajuntaments que per llurs circumstàncies 
especials vegin augmentada l'afluència de visitants durant l'època turística 
puguin convocar places de policia en règim de funcionari interí, per un període 
màxim de sis mesos, amb una sèrie de condicions.  
En realitat, la finalitat última d’aquesta llista és cobrir vacances dels agents 
existents i baixes de curta durada, pel que cal modificar el títol d’aquestes 
bases per tal de no donar lloc a confusió, ja que al municipi de les Borges 
Blanques no es dóna un augment estacional de visitants. De fet, a la Base 12a. 
Llista bossa d’interins, que la desenvolupa, ja no es fa referència en cap 
moment a l’expressió “estiu” o sinònim. 
 
- Base 7a. Desenvolupament de la Fase d’oposició 
L’article 24.4 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que la 
puntuació total de la fase de concurs ha de ser igual o inferior a la que es fixi 
per a la fase d’oposició en les respectives convocatòries. S’ha verificat que la 
fase d’oposició es valora en 30 punts i la de concurs en 40, pel que procedeix, 
si més no, equiparar ambdues puntuacions i atorgar una major puntuació a les 
proves de la fase d’oposició. 
 
 
Per altra banda, s’han detectat una errada de transcripció: a l’Annex 2 relatiu a 
les proves físiques, en els barems per edat, tant per homes com per dones, el 
tram d’edat de 27 a 34, ha de ser de 27 a 55. 
 
L’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques podran, 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Aprovar la rectificació les bases reguladores de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d’agent-7 de la Policia 
Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, (BOP núm. 8, 12 de gener de 2017), en els següents termes: 
 
- Títol de les Bases 
On hi diu: 
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’UN AGENT INTERÍ AL SERVEI DE 
LA POLICIA LOCAL I PER A LA CREACIÓ D'UNA LLISTA PER AL 
NOMENAMENT D'AGENTS INTERINS D’ESTIU I ALTRES VACANTS DE 
CURTA DURADA” 
 
Hi ha de dir: 
 “BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’UN AGENT INTERÍ AL SERVEI DE 
LA POLICIA LOCAL I PER A LA CREACIÓ D'UNA LLISTA PER AL 
NOMENAMENT D'AGENTS INTERINS PER COBRIR VACANTS DE CURTA 
DURADA” 
 
- Base 7a. Desenvolupament de la Fase d’oposició 
 

On hi diu: 
“7.3. Tercera prova: Cultura general. 
.../... 
Qualificació: Cada subprova puntuarà entre 0 i 10 punts i la puntuació 
mínima per passar ambdues subproves serà de 5 punts.” 
 
Hi ha de dir: 
“7.3. Tercera prova: Cultura general. 
.../... 
Qualificació: Cada subprova puntuarà entre 0 i 15 punts i la puntuació 
mínima per passar ambdues subproves serà de 7,5 punts.” 

 
- Annex 2. Proves físiques 
En els barems de puntuació per edat, tant per homes com per dones, el tram 
d’edat de 27 a 34, ha de ser de 27 a 55. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al taulell d’anuncis, a la pàgina web de 
l’Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la Província, als efectes oportuns. 
 

 

 

15.- EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
APROVACIÓ RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR  
 
I. La Junta de Govern Local en data 23 de gener de 2017 va 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, el que ha estat publicat la 
BOP núm. 23, de 2 de febrer de 2017, finalitzant el termini per a presentar 
propostes el proer 17 de febrer de 2017. 

 
II. D’acord amb l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, cal preveure el 
personal a subrogar que es troba adscrit al servei que presta l’empresa fins ara 
adjudicatària del contracte. 
 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
Administracions Públiques, la Junta de Govern Local per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la següent relació de personal a subrogar relatiu expedient de 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 
 

Categoria Conveni Contracte Hores 
setmanals 

Antiguitat 

Treballador 
familiar 

Atenció 
domiciliària de 
Catalunya 

Durada determinada. 
Temps parcial. Obra o 
servei determinat 

18 h 08/04/2016 

Treballador 
familiar 

Atenció 
domiciliària de 
Catalunya 

Durada determinada. 
Temps parcial. Obra o 
servei determinat 

11 h 01/02/2013 

Treballador 
familiar 

Atenció 
domiciliària de 
Catalunya 

Durada determinada. 
Temps parcial. Obra o 
servei determinat 

5 h 25/01/2016 

 
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al Perfil del contractant, d’acord amb la 
Clàusula 3a del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta licitació. 
 
 

16.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LES GARRIGUES I L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PER 
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. 
CONVOCATÒRIA 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 conveni entre el Consell Comarcal de les Garrigues i 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la desenvolupar el programa treball i 
formació. Convocatòria 2016 
 



 
 

Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la signatura de l’esmentat conveni i 
també d’aquells documents que signin necessaris per al desenvolupament 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues. 
 
El conveni aprovat té el següent contingut: 
 
“Les Borges Blanques, 6 de febrer de 2017 

 
REUNITS 

 
D’una banda el CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES, amb domicili a 
l’avinguda Francesc Macià, 54, de les Borges Blanques, i NIF P7500004B, representat 
pel seu President, el Sr. Antoni Villas Miranda, amb DNI 40893562E 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, amb domicili al carrer 
Carme, 21, de  Les Borges Blanques, i NIF P2507000D, representat pel seu alcalde, el 
Sr. Enric Mir Pifarré, amb DNI 40885116V 

 
MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell Comarcal de les Garrigues considera d’interès el 
desenvolupament del Programa Treball i Formació a la comarca de les Garrigues, 
donada la situació de crisi econòmica actual i la dificultat de trobar una col·locació per 
part especialment d’aquelles persones aturades no perceptores de prestacions i/o 
subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys i aquelles persones en atur 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. 
 
Segon.- Que donades les característiques d’aquesta convocatòria, en la qual 
s’especifica que els ajuntaments no poden ser sol·licitants però sí beneficiaris de la 
mateixa, el Consell Comarcal de les Garrigues després de fer un sondeig entre els 
ajuntaments de la seva comarca, va veure interessant acollir-se a aquesta 
convocatòria donat l’interès mostrat per molts dels seus ajuntaments en participar-hi.  
 
Tercer.- Que algunes despeses derivades de la contractació dels treballadors que es 
puguin beneficiar d’aquesta convocatòria no estan subvencionades pel SOC i per tant, 
tot i que el  contracte s’ha fet a nom del Consell Comarcal, aquestes despeses han 
d’anar a càrrec de l’ajuntament on la persona beneficiària  porta a terme el seu treball 
diari.  
I en virtut del que s’ha exposat, ACORDEN 
 
Que les despeses que s’ha de fer càrrec l’ajuntament són les derivades de: 

- La confecció de l’alta i la baixa del contracte a la Seguretat Social per part de la 
gestoria 

- La confecció i tramitació del contracte de treball 
- El cost corresponent als 4 dies de salari de la quitança 
- La vigilància de la salut  
- L’assegurança que s’ha de fer pel temps que dura la formació del treballador a 

l’acadèmia 



 
 

- El cost proporcional del repartiment de la despesa corresponent a la 
contractació de la coordinadora del programa (Sou i Seguretat Social) durant 
un període de 7 mesos, al 70% de la jornada laboral 

- Les despeses de quilometratge des de Les Borges Blanques al municipi de 
treball 

 
Així mateix, l’ajuntament també s’encarregarà de proveir a cada treballador dels equips 
de protecció individual (EPI), necessaris per poder desenvolupar la feina que faci 
sense cap tipus de perill per la seva salut i integritat física.” 

 

 

17.- 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 9.783,79 € 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 71.346,93 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
18.- 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 4 al 10 de febrer 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 
 
 


