
 

 Anonimitzada JGVL 14març29 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/14 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 29 / de març / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:15 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Daniel Not Vilafranca

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusen la seva assistència:
Núria Palau Minguella     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Ariadna Salla Gallart
Esther Vallés Fernàndez

 

 



 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

ORDRE DEL DIA

1 .  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2  .   Expedient  968/2019.  Aprovar  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l'obra 
"Construcció d'un camp de futbol 7 de gespa artificial i un edifici de vestidors·

3 . Expedient 2935/2018. Aprovar la segona certificació de l'obra Urbanització 
del C/ Marinada de les Borges Blanques

4 . Expedient 1553/2018. Aprovar l'acta de replanteig del Subministrament d'un 
nou sistema de calefacció al Pavelló de l'Oli
5 . Expedient 728/2019. Exp. 034/19Comunicació prèvia d'obres. Comunitat de 
Propietaris av. Francesc Macià, 20, Bloc Muñoz
6 . Expedient 967/2019. Aprovar la convocatòria d'una plaça de personal tècnic 
en tast d'olis i vins i les bases de selecció
7 . Expedient 978/2019. ....... premi per jubilació
8  .  Expedient  976/2019.  Assoc.  Vivall  de  Les  Borges  Blanques  bestreta 
subvenció 2019

9 . Expedient 971/2019. Exhumacions d'Unitat Funerària (Nínxols, Panteons, 
Columbarios,...) 
10 . Expedient 989/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom de ..
11  .  Expedient  1001/2019.  Autortizació  ús  escenari  Pavelló  Oli  per  assajos 
teatre Grup Nissaga. Fins al novembre 2019.
12 . Expedient 1002/2019. Autorització instal·lació carpa informativa ADAMO 
(FIBRA ÒPTICA) en espai públic (mercat dissabte). 6 abril
13.- Precs i preguntes

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1 . Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Junta aprova l'acta de la sessió celebrada el dia 27 de març de 2019

 

2 .  Expedient  968/2019.  Aprovar el  projecte  bàsic  i  executiu de l'obra 
"Construcció d'un camp de futbol  7 de gespa artificial  i  un edifici  de 
vestidors·

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL 7 DE GESPA ARTIFICIAL I UN 
EDIFICI DE VESTUARIS A LES BORGES BLANQUES”.
 
Fets:
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha previst la construcció d’un camp de 
futbol 7 de gespa artificial i un edifici de vestuaris a l’Av. Vila Aurèlia s/nº de les 
Borges Blanques
 
Per aquest motiu s'ha encarregat la redacció del projecte bàsic i executiu de 
l'obra l’obra prevista en el pressupost 2019 dins el capítol d’inversions.
 
Una vegada lliurat  el  projecte bàsic  i  executiu  de l’obra «Construcció  d’un 
camp de futbol  7  de  gespa artificial  i  un  edifici  de  vestuaris  a  les Borges 
Blanques»,  redactat  per  l’arquitecte  Sr.  Jorge  Muntañola  Sanz,  aquest 
presenta un pressupost d’execució per contracta de 597.602,56 € (cinc-cents 
noranta-set mil sis-cents dos euros amb cinquanta-sis cèntims)
  
Fonaments de dret:
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions 
locals.
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
 
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
 
- Article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic.
 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les competències 
delegades per  Decret  d’alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,  en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra Construcció 
d’un camp de futbol 7 de gespa artificial i un edifici de vestuaris», redactat per 
l’arquitecte  Sr.  Jorge  Muntañola  Sanz,  amb  un  pressupost  d’execució  per 
contracta de 597.602,56 € (cinc-cents noranta-set mil sis-cents dos euros amb 
cinquanta-sis cèntims)

 



 

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els quals es 
podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al.legacions que hom cregui 
convenients.
 
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior 
tràmit  exprés,  en  el  cas  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es 
presentin al.legacions o reclamacions. 

 

3  .  Expedient  2935/2018.  Aprovar  la  segona  certificació  de  l'obra 
Urbanització del C/ Marinada de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA DE “REFORMA DE 
VORERES I SERVEIS AL C/ MARINADA” DE LES BORGES BLANQUES 
  
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra Reforma de vores i serveis al C/ 
Marinada de les Borges Blanques a l’empresa Transports i Excavacions Barba 
S.L. amb CIF: B25337783, pel preu de 134.101,49 € (cent trenta-quatre mil 
cent-un euros amb quaranta-nou cèntims), amb el següent detall:110.827,68 € 
de pressupost net i 23.273,81 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, mitjançant 
tramitació  ordinària  i  procediment  obert  simplificat  amb  un  únic  criteri 
d’adjudicació.  Aquesta  adjudicació  es  va  efectuar  en  exercici  de  les 
delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny. 
  
Es  disposa  de  les  següents  certificacions  emeses  per  l’Arquitecte  tècnic 
director de l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Títol  de  l’obra:  Reforma de  voreres  i  serveis  al  c/  Marinada  de  les 
Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: TRANSPORTS I EXCAVACIONS BARBA, SL
CIF: B25337783
Import d’adjudicació sense IVA: 110.827,68 €
IVA: 23.273,81 €
Import total d’adjudicació: 134.101,49 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 9.440,48 €
Import de la SEGONA certificació: 17.217,16 €
 
Import de l’obra executada fins a la data: 26.657,64 €

 



 

Import de l’obra pendent de certificar: 107.443,85 €
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) 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 l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 

Primer.- Aprovar la SEGONA certificació de l’obra titulada “Reforma de 
voreres i serveis al c/ Marinada de les Borges Blanques”, emesa per 
l’arquitecte  tècnic  Francesc  Casals  Piera  com  a  tècnic  Director  de 
l’obra, pels següents imports:

 
Segona certificació: 17.217,16 € (disset mil dos-cents disset euros amb 
setze cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 

 

4  .  Expedient  1553/2018.  Aprovar  l'acta  de  replanteig  del 
Subministrament d'un nou sistema de calefacció al Pavelló de l'Oli

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ACTA  DE  REPLANTEIG  DEL  SUBMINISTRAMENT  I 
INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SISTEMA DE CALEFACCIÓ AL PAVELLÓ DE 
L'OLI DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets:
 
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de de 23 de juliol de 2018 es va adjudicar el contracte 
administratiu  de  “Subministrament  i  instal·lació  d’un  nou  sistema  de 
calefacció amb tubs radiants al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques” a 
l’empresa INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. amb CIF: B25316688 i domicili 
al C/ Raval de Lleida, núm. 61 de les Borges Blanques, pel preu de 58.629,25 
€ (cinquanta-vuit mil sis-cents vint-i-nou euros amb vint-i-cinc cèntims), amb 
el  següent detall:  48.453,93 € de principal,  més 10.175,32 €  en concepte 
d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives i  
tècniques aprovats.
 
Amb motiu de donar inici  al  subministrament i  instal·lació esmentats i  a fi 
d’efectuar la comprovació del replantejament dels mateixos, es van reunir en 
data 13 de setembre de 2019 el Sr.  Sergi Balcells Pernau en representació 
de l’empresa Instal·lacions Balcells, SL, el Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer 
director  de  l’obra  i  el  Sr.  Enric  Mir  Pifarré,  alcalde,  i  manifesten  un  cop 
efectuada la comprovació geomètrica de les obres:
 
Primer. Que l’obra a executar s’adapta a les previsions del projecte aprovat 
en el seu dia per la corporació local.
Segon. Que les obres definides al projecte són realitzables i no existeixen 
impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar les.‐
Tercer.  Que el  tècnic director  de l’obra autoritza el  seu començament i  el  
contractista queda assabentat pel fet  de subscriure aquesta acta, i  que el 
termini d’execució comença a comptar des de l’endemà de la data de signar 
aquest document.
 
Fonaments de dret
De  conformitat  amb  l’art.  237  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic i l’art. 140 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció dels  
següents acords:
 
Primer.- Aprovar l’acta de replanteig donant per iniciades les obres en data 13 
de setembre de 2018, en els següents termes:

 



 

 
Expedient 1553/2018
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Subministrament Subministrament i instal·lació d’un nou sistema 

de  calefacció amb tubs radiants al Pavelló de 
l’Oli

Contractista Instal·lacions Balcells, SL
Pressupost de projecte 63.892,12 € (IVA exclòs)

Pressupost 
d’adjudicació

48.453,93 € (IVA exclòs)

Termini d’execució 3 mesos
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

 

5  .  Expedient  728/2019.  Exp.  034/19Comunicació  prèvia  d'obres. 
Comunitat de Propietaris av. Francesc Macià, 20, Bloc Muñoz

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora .....en 
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. FRANCESC MACIÀ, 
20,  BLOC  MUÑOZ,  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 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 034/19 728/2019 Gestiona
 
Sol·licitant:  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  AV.  FRANCESC  MACIÀ,  20, 

 



 

BLOC MUÑOZ
NIF: H-25241605
Domicili: av. Francesc Macià, 20
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. Francesc Macià, 20
Referència cadastral:  2683819CF2928S0001DJ
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.725,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 163,96 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00€
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 186,96 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Pavimentar  part  del  pati  interior  de  la  parcel·la  que  serveix 
d’accés de les persones i vehicles residents a l’edifici ‘Bloc Muñoz’. S’autoritza 
la  realització  d’aquestes  obres  entenent  que  les  obres  sol·licitades  es 
consideren  obres  de  millora  i  de  conservació  i  aquestes  s’ajusten  a 
l’ordenament urbanístic
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

6 . Expedient 967/2019. Aprovar la convocatòria d'una plaça de personal 
tècnic en tast d'olis i vins i les bases de selecció

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVAR LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER LA SELECCIÓ PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL, PER A REALITZAR TASTS D’OLIS I VINS, EN LES 
VISITES  TURÍSTIQUES  ORGANITZADES  PER  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
BORGES BLANQUES

L’Ajuntament  de les  Borges Blanques,  vol  fomentar  el  turisme de la  ciutat 
incorporant  a  les  visites  turístiques  que  es  realitzen  els  espais  més 
emblemàtics  de  la  població,  una  sessió  tasts  d’olis  i  vins  professionals  i 
maridatges per promocionar els productes del territori.

Es considera intrínsec, essencial i prioritari per a poder fomentar el turisme i 
poder dur a terme aquestes accions, la contractació de personal tècnic per a 
realitzar tasts d’olis i vins al finalitzar les vistes turístiques del municipi, davant 

 



 

la necessitat de dinamitzar i donar un valor afegit a les visites guiades que es 
realitzen als llocs més emblemàtics de la nostra població i d’aquesta manera 
promocionar els productes del territori.

Per  aquest  motiu,  per  informe proposta  del  regidor  de  l’àrea de Promoció 
Econòmica Sr. Jordi Ribalta i  Roig, de 27 de març de 2019, s’ha proposat 
aprovar un procediment de concurrència pública per proveir el següent lloc de 
treball, amb caràcter temporal.

Denominació: Tastador/a d’olis i vins.
Descripció:  Realització  de  tasts  d’olis  i  vins,  així  com  maridatges  amb 
productes del territori que es duran a terme en finalitzar les visites turístiques, 
per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el 
municipi.
Característiques del lloc de treball:
Règim Jurídic: Personal laboral col·laborador 
Categoria Professional: Auxiliar administratiu
Titulació acadèmica: Títol de tècnic o tècnica d’olis d’oliva i vins o curs avançat 
de tast d’olis.
Dedicació: 2 hores setmanals, dissabtes i diumenges en horari de matí o tarda 
segons demanda.
Retribucions: 15 €/ hora 
Tipus de contracte: Obra o servei determinat.
Inici: 1 de maig de 2019
Durada: 1 any (2 mesos de prova)
 
 
Examinades  les  bases  de  la  convocatòria  en  relació  amb  la  selecció  del 
personal  i  que  conformarà  una  borsa  de  treball,  per  cobrir  les  possibles 
vacants que es produeixin en el servei determinat, objecte del contracte i de 
conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les  Bases  del  Règim Local,  la  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny, 
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir la selecció mitjançant concurs 
de  mèrits  d’una  plaça  de  tècnic  o  tècnica  d’olis  d’oliva  i  vins,  amb  les 
característiques següents:
Contracte de treball temporal per obra o servei determinat, amb una jornada 
labora de 2 h setmanals de dilluns a diumenge, preferentment entre dissabtes 
i diumenges.
 
El lloc de treball està adscrit a l’àrea de Promoció econòmica i les tasques 
encomanades són: 
a) Realització de tasts d’olis i vins, així com maridatges amb productes del 

 



 

territori que es duran a terme en finalitzar les visites turístiques, per a totes 
aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el municipi.
 
La  jornada  de  treball  serà  de  dos  hores  setmanals,  preferentment  els 
dissabtes i diumenges.
 
Es fixa la següent retribució bruta: 15€ / hora.
 
SEGON.- Convocar el procés selectiu per cobrir la plaça esmentada i publicar 
el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

 

7 . Expedient 978/2019. ...... premi per jubilació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PREMI PER JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR ......
            
Vist que el senyor ..... s’ha jubilat el dia 31 de març de 2019.
 
Vist que l’article 20.3 del conveni regulador del personal, estableix que com a 
premi per jubilació, es donarà una paga única de 500 euros. 
 
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.-  Reconèixer  el  premi  a  la  jubilació  al  senyor  ......,  consistent  en 
percebre una quantitat única de 500 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 
març.

 

8 . Expedient 976/2019. Assoc. Vivall de Les Borges Blanques bestreta 
subvenció 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT DE LA POBLACIÓ
 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població.

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

 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2019 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

Vist que l’article  22  de  la  llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  
Subvencions,  preveu  l’assignació   nominativa   al   pressupost   com   un  
 procediment   d’atorgament   de   les subvencions,  desenvolupat  a  l’article  
65  del  decret  887/2006  de  18  de  juliol,  pel  qual s’aprova  el  Reglament  
de  l’  esmentada  llei  així  com  a  l’article  35  de  les  bases d’execució  del  
pressupost  en  regula  el  procediment  d’atorgament  per  part  de  l’ 
Ajuntament de les Borges Blanques. En compliment del principi de publicitat 
previst  a  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  per  a  l’assignació  d’aquestes  
subvencions  és necessari l’especificació i  publicació dels seus beneficiaris.

 

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

 

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

 

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

 

Vist  que  per  part  de  l'Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

 

 



 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

ASSOC. VIVALL DE LES BORGES BLANQUES 810,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48020 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

9  .  Expedient  971/2019.  Exhumacions  d'Unitat  Funerària  (Nínxols, 
Panteons, Columbarios,...) .

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 TRASLLAT DESPULLES
  
La  senyora  .....  presenta  instància  sol.licitant  autorització  pel  trasllat  de 
despulles.
  
S’ha  comprovat  que  ha  passat  el  termini  reglamentari  que  exigeix  la 
normativa, en el  sentit  que fa més de dos anys que el cos del difunt està 
enterrat, i que  el trasllat es fa dins del cementiri municipal sense que sigui 
necessària cap altra autorització a part de la municipal.

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, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Autoritzar la petició de trasllat de les següents despulles. Així mateix, aprova 
la liquidació corresponent de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris 
Locals.
 
DESPULLES A TRASLLADAR: .... 

 



 

Nínxol actual  : Num. 9 fila 4ª dep. Est Lateral A 
Nínxol trasllat : Núm. 47 fila 2ª dep. Lateral B 
Import           :           31,00 € 

 

10 . Expedient 989/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris a nom 
de ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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:

 
Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals
 
Nom anterior :          ....
Núm. nínxol  :           52       fila  1ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
 
Nom anterior :          ....
Núm. nínxol  :           52       fila  2ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 € 
 
 
Nom anterior :          ....
Núm. nínxol  :           8          fila  1ª 
Departament :           NORD 
Import            :        36,50 € 
TOTAL              // 109,50 € //
 

 

 



 

11  .  Expedient  1001/2019.  Autortizació  ús  escenari  Pavelló  Oli  per 
assajos teatre Grup Nissaga. Fins al novembre 2019.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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
  

ESPAIS :  ESCENARI DEL PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT :  GRUP TEATRAL NISSAGA 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: nissagaborges@gmail.com 
ADREÇA : Av. Jaume I, 48C, 3r 1a 
DIES UTILITZACIÓ I HORARI : 
Dilluns, a partir del 18 de març, fins al 4 de novembre.
Dimarts i dimecres, a partir del 19 de març, fins al 6 de novembre.
Horari  :   de  21.30h  a  23.00h  (dilluns)  i  de  18.30h  a  23.00h  (dimarts  i 
dimecres)             
MOTIU : ASSAJOS DEL GRUP TEATRAL NISSAGA 
MATERIAL :
 
OBSERVACIONS: La responsable del Pavelló, Imma Roig, ja n’està al corrent

 

 



 

12  .  Expedient  1002/2019.  Autorització  instal·lació  carpa  informativa 
ADAMO (FIBRA ÒPTICA) en espai públic (mercat dissabte). 6 abril

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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
 

 
ESPAI : PLACETA DEL TERRALL o ALTRE ESPAI PÚBLIC (MERCAT) 
ENTITAT : ENTESTUDIO, SL 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: montse@ente.com  (tel. 677.480.449) 
ADREÇA :  
DIA UTILITZACIÓ : 6 ABRIL 
HORARI : Matí. Horari mercat setmanal de dissabte 
MOTIU : INSTAL·LAR CARPA INFORMATIVA (ADJUNTEN IMATGE) 
DEL SERVEI DE FIBRA ÒPTICA ADAMO 
 
MATERIAL :
 
OBSERVACIONS: A la instància electrònica que va entrar per la Plataforma 
Gestiona  demanaven  posar  la  carpa  al  mercat  de  brocanteres  de  la  Pl. 
Europa, que ja no està operatiu. En conversa telefònica amb ells van decidir  
demanar el dia 6 al matí, durant el mercat setmanal. 
La  Placeta  del  Terrall  és  una  opció,  però  qualsevol  altra  ubicació  dins  el 
mercat serà vàlida. 

 

mailto:montse@ente.com


 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

13.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:15 h del dia 29 de març de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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