
 

Anonimitzada JGVL 29JULIOL16 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/29 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:55 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Núria Palau Minguella

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     NO
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 Excuses d'assistència presentades:
 Albert Quintillà Benet: «absent»
Enric Mir Pifarré: «Reunió a Lleida per assumptes municipals»

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 

 



 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat trames amb anterioritat a aquest acte als regidors/es, l'esborrany 
de l'acta de la sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2018, es dona la mateixa 
per llegida, i sense que ningú manifesti res en contra, s'aprova per unanimitat 
del nombre de membres present que són quatre.

 

2.- Expedient 2181/2018. Autorització per poder passar la nit del 25 al 26 
de juliol a Sant Salvador. Esplai Can Palet

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

 



 

 
ENTITAT : ESPLAI CAN PALET (TERRASSA)
 
ESPAI : RECINTE DE L’ERMITA DE SANT SALVADOR  
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: adpemo94@gmail.com 
ADREÇA : C/ Colom, 129       08222   TERRASSA 
DIA UTILITZACIÓ : NIT DEL 25 AL 26 DE JULIOL 
HORARI : NIT 
MOTIU : RUTA AMB NENS I JOVES ENTRE 10 I 16 ANYS
 
MATERIAL :            
 
OBSERVACIONS : Demanen poder passar la nit amb un grup de 45 infants 
amb els seus monitors. Ells porten màrfegues i sacs de dormir.
Caldrà deixar l'espai net i en òptimes condicions.

 

3.- Expedient 2376/2018. Autorització ús Sala Grums per celebració 
familiar. 3 agost 2018.

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
 

 



 

 
ENTITAT :  
ESPAI : SALA GRUMS 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT:  ramon.arrgon@gmail.com 
ADREÇA : C/ LLUÍS COMPANYS, 6 
DIA UTILITZACIÓ : 3 AGOST 2018 (NIT) 
HORARI : DE 20h A 00H (del 4 agost) 
MOTIU : CELEBRACIÓ FAMILIAR
 
MATERIAL :  No disponible

 

4.- Expedient 2380/2018. Organització d'Actes Públics TENNIS LA 
SERRETA - ACAMPADA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada 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’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.
 

  MATERIAL
 
 ENTITAT :                    LA SERRETA TENNIS CLUB        
 RESPONSABLE:         ….
 CORREU ELECT:        junta@tennislaserreta. cat
 DIA UTILITZACIÓ :      03/08/2018 al 05/08/2018
 HORARI :                     de 17 h. a 17 h.
 MOTIU :                       "ACAMPADA TENNIS LA SERRETA”
 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

MATERIAL
 

70 cadires
8 taules 

OBSERVACIONS:  

 

5.- Expedient 2374/2018. Autorització ús CEI per fer reunió del Clúster de 
l'Oli de Catalunya. 19 juliol 2018

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
 

 
ENTITAT : CONSORCI GLOBAL LLEIDA 
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: jmbarrufet@globalleida.org 
ADREÇA : AV. TORTOSA, 2 – EDIFICI MERCOLLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 19 JULIOL 2018 
HORARI : DE 9 A 15H 
MOTIU : REUNIÓ CLÚSTER DE L’OLI DE CATALUNYA
 

 



 

MATERIAL :            -    

 

6.- Expedient 2368/2018. Autorització ús sala d'actes del Centre Cívic per 
assaig Grup Pastorets. Juliol i agost 2018

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 : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  GRUP PASTORETS 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: evalles@lesborgesblanques.cat 
ADREÇA :  
 
DATA UTILITZACIÓ :  ELS DILLUNS, DE JULIOL I AGOST 
HORARI : DE 21.30 A 23.30H 
MOTIU : ASSAIG GRUP PASTORETS
 
MATERIAL :            - 

 

 



 

7.- Expedient 2355/2018. Organització d'Actes Públics SINGULARMENT 
FISIOTERÀPIA BORGES - SINGULAR TRAINING A L'AIGUA (PISCINES 
MUNICIPALS)

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada 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.- DENEGAR l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen 
per no trobar-se disponible la piscina en aquest horari i per no disposar de 
socorrista aquàtic a la piscina en l'horari sol.licitat. 

 PISCINES MUNICIPALS (PART PROFUNDA PISCINA GRAN)
 
 ENTITAT :                    SINGULARMENT FISIOTERÀPIA BORGES        
 RESPONSABLE:         ….
 CORREU ELECT:        singularment@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      31/07/2018 al 31/08/2018 (DIMARTS i DIJOUS)
 HORARI :                     de 20 h. a 22 h.
 MOTIU :                       "SINGULAR TRAINING A L’AIGUA”
 
MATERIAL
 

 

8.- Expedient 2388/2018. Autorització ús Sala Arts25400. Exposició 20 
anys Brut Natura. Setembre 2018

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. 
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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 : SALA ARTS25400 (ESPAI MACIÀ. PLANTA BAIXA) 
ENTITAT :  COLLA SARDANISTA BRUT NATURA 
RESPONSABLE:  ..... 
CORREU ELECT: obresverdes@gmail.com 
ADREÇA :  C/ Marinada, 11
 
DIES UTILITZACIÓ :  Del 29 d’agost al 16 de setembre de 2018
                                        (més dos dies per muntar, 27 i 28 agost)
 
HORARI : el de l’Espai Macià 
MOTIU  :  EXPOSICIÓ  20È  ANIVERSARI  COLLA  SARDANISTA  BRUT 
NATURA
 
MATERIAL :            - Plafons per posar fotografies (ja concedit)

 

9.- Expedient 2316/2018. Aprovació ús sala 1 del Centre Cívic per fer curs 
de pràctica de respiració conscient. 3r dijous/mes. Gratuït

Desfavorable 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.- Denegar la sol.licitud per indisponibilitat de la sala sol.licitada.
 
ENTITAT : GRUP DE PRACTICANTS DE LA RESPIRACIÓ CONSCIENT 
ESPAI : CENTRE CÍVIC-SALA 1 

 



 

RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: chesusvillafranca@gmail.com 
ADREÇA : C/ SENAN, 6   L’ESPLUGA CALVA   CP.25410
 
DIA UTILITZACIÓ : 3R DIJOUS DE CADA MES. 
                                 DEL 20 SETEMBRE 2018 AL 18 JULIOL DE 2019  
HORARI : DE 18:00H A 19:00H 
MOTIU : CURS DE PRÀCTICA DE RESPIRACIÓ CONSCIENT  
MATERIAL : - 
 
OBSERVACIONS : ACTIVITAT GRATUÏTA, OBERTA A TOTHOM

 

10.- Expedient 2344/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom …..

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 :          ….. 
Nom actual   :           …..  
Núm. nínxol  :           1          fila  1ª 
Departament :           Oest Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
 
TOTAL                                                  36,50€ 
 

 

11.- Expedient 2381/2018. Aprovació de la sisena addenda al conveni del 
Pla Educatiu d'Entorn, curs 2018-2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA SISENA ADDENDA AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  MITJANÇANT  EL 

 



 

DEPARTAMENT  D’ENSENYAMENT  I  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2018-2019

Que amb data 11 de novembre de 2013 el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  van 
subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i 
cohesió social i per a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes 
les dimensions: personal, acadèmic, social i laboral, mitjançant el Pla educatiu 
d'entorn.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
les  Borges  Blanques  van  subscriure  diverses  addendes  amb  data  5  de 
setembre de 2014, 1 de setembre de 2015, 9 d'agost de 2016 i 11 d'octubre 
de 2017 al conveni de col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.

S’ha enviat a l’Ajuntament la nova addenda que preveu l’aportació econòmica 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019.

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  la  sisena  addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l’administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el  Departament 
d’Ensenyament i  l’Ajuntament de les Borges Blanques per  al  Pla  Educatiu 
d’Entorn del curs 2018-2019.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura de l’esmentada addenda.

Tercer.- Notificar aquests acords al Departament d’Ensenyament i trametre’ls 
l’addenda signada.

 

12.- Expedient 2337/2018. Aprovar el Conveni de col.laboració per a 
pràctiques en empreses amb l'entitat Talma, servei i suport a les 
persones

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR EL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN 
EMPRESES AMB L’ENTITAT TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES
 
L’entitat  Talma  Servei  i  suport  a  les  persones,  amb  CIF:  G25015751,  ha 
proposat a l’Ajuntament de les Borges Blanques la signatura d’un conveni de 
col.laboració  per  a  pràctiques  en  empreses,  per  tal  que  la  Sra.  Laura 

 



 

González Alcaraz amb DNI núm. 37734921 V, pugui realitzar pràctiques no 
laborals a la Biblioteca municipal Marqués d’Olivart de les Borges Blanques.

Aquest projecte s’emmarca dins l’Ordre TSF/128/2017 de 19 de juny, pel qual 
l’entitat  TALMA és beneficiària  d’una subvenció  destinada a entitats  sense 
ànim de lucre per a la realització del programa de mesures actives d’inserció 
per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

Aquestes pràctiques tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral de les 
persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals 
de l’entorn empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior.

La  realització  d’aquestes  pràctiques  formatives  no  laborals  implica  la  no 
existència  de  relació  labora  entre  les  persones  participants  i  l’empresa 
signant, de manera que els participants no podran percebre cap retribució per 
la seva activitat formativa.

La durada d’aquestes pràctiques formatives serà del 16 de juliol de 2018 a l’11 
d’octubre  de  2018,  amb  una  jornada  de  cinc  hores  diàries  de  dilluns  a 
divendres.

Amb  aquests  antecedents  i  en  exercici  de  les  delegacions  atribuïdes  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat dels seus membres, que són cinc:

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Talma, 
Servei  i  Suport  a les persones,  per a que la Sra.  Laura González Alcaraz 
pugui realitzar pràctiques formatives no laborals a la Biblioteca municipal de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, pel període comprès entre el 16 de juliol  
i l’11 d’octubre de 2018, en la jornada i horari establerts en el propi conveni.

Segon.- Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar aquest acord.
 
 

 

13.- Expedient 2261/2018. Aprovació del Conveni de col.laboració amb 
GLOBALleida, per l'adhesió a la plataforma vitual d'ocupació.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es proposa aprovar el següent conveni de col.laboració amb GlobaLleida per 
l’adhesió de l’Ajuntament a la plataforma virtual d’ocupació, en els següents 
termes:
 

 



 

 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE GLOBALLEIDA I L’AJUNTAMENT 
DE LES BORGES BLANQUES PER A L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA 
VIRTUAL D’OCUPACIÓ
 
Lleida, juliol de 2018
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Oriol Oró Trilla amb DNI 43721167F en qualitat de Conseller  
delegat  del  Consorci  públic  GLOBALleida,  amb  CIF  núm.  Q2500449J,  en 
endavant GLOBALleida, i  domicili  social  a l’avinguda de Tortosa, núm. 2 de 
Lleida i, segons les competències que li atribueix l'article 23 a) dels Estatuts de 
GLOBALleida, en el qual s'estableix que li correspon exercir la representació 
legal del Consorci .
 
Per  l’altra  part  l’Il·lm.  Sr   Enric  Mir  i  Pifarré   en  qualitat  de   Alclade   de 
 l’Ajuntament  de les Borges Blanques en endavant  AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES amb NIF P2507000D i  domicili  social    al  C/ Carme, 
núm. 21   de la ciutat  de les Borges Blanques   ,  degudament autoritzat  per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de 16 de juliol de 2018.  
 
MANIFESTEN
 
Primer:  GLOBALleida  és  un  projecte  interinstitucional  fruit  de  la  voluntat 
d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció 
del territori lleidatà així com els recursos que actualment s’hi destinen des de 
les diferents institucions (Paeria de Lleida, Diputació de Lleida, Universitat de 
Lleida,  Cambra de Comerç de Tàrrega i Cambra de Comerç de Lleida). Té la 
missió de contribuir en el desenvolupament econòmic, empresarial i territorial 
en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria 
i l’ocupació.
 
Segon: d’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’àmbit territorial de 
referència per a la concertació territorial és la comarca. 
 
El  resultat  de  la  concentració  territorial  establerta  ha  de  consistir  en 
estratègies, plans o qualsevol instrument de planificació territorial, que fomenti 
l’ocupació  i  el  desenvolupament  econòmic  i  que  coordini  les  iniciatives 
públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.
 
Tercer:  com a  resultes  d’un  estudi  per  identificar  els  serveis  ocupacionals 
bàsics  dels  consells  comarcals  i  ajuntaments  de  la  província  de  Lleida, 
avaluar-ne les possibilitats de cooperació i gestió comuna, es va plantejar la 
creació d’una Plataforma Virtual  d’Ocupació,  d’ara en endavant  Plataforma, 
entre els diferents serveis d’ocupació públics i  privats,  sota el  paraigua de 

 



 

GLOBALleida.
 
Quart: GLOBALleida proposa, a les entitats territorials que treballen en l’àmbit  
de  l’ocupació,  la  Plataforma  com a  eina  de  gestió  i  millora  dels  serveis  i  
programes ocupacionals que les entitats considerin adients desenvolupar.
 
 
La Plataforma té les següents funcionalitats:
 

Disposar d’un programa informàtic per gestionar els projectes, programes i 
actuacions de les entitats locals.

Impulsar la qualitat del serveis d’ocupació locals.  

      Millorar l’atenció a les persones en recerca de feina i emprenedoria.

      Tenir accés a una borsa de treball interinstitucional.

      Fer difusió dels serveis i programes d’ocupació que es realitzen.

      Oferir a les persones la possibilitat de gestionar la seva trajectòria professional 
(interessos formatius, elaboració del currículum, registres d’inscripció a ofertes 
de treball)

      Oferir als ens locals una plataforma per fer difusió de la seva formació: agenda 
compartida, preinscripció on-line.

      Disposar d’un sistema d’informació comú entre les entitats adherides per a 
gestionar projectes i/o programes d’ocupació cooperatius.

      Oferir  formació  en competències  i  habilitats  personals  i  professionals  a 
demandants d’ocupació i/o persones en recerca activa de feina. 

      Millorar la qualificació professional del personal tècnic que treballa en les 
àrees de promoció econòmica i ocupació mitjançant la realització de jornades, 
formació i/o intercanvi d’experiències.

Cinquè: tots els consells comarcals i ajuntaments que han manifestat interès 
han rebut  una visita  informativa  per  tal  que  tinguin  coneixement  d’aquesta 
proposta i, fins i tot, han rebut formació i acompanyament per a iniciar-se en el  
funcionament de la Plataforma.
 
Sisè:  per  donar  resposta  i  formalitzar  el  desenvolupament  del  projecte, 
ambdues entitats acorden signar el present conveni.
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per obligar-se i la 
representació  que  intervenen  i  acorden  formalitzar  aquest  conveni,  que  es 
regularà en base els següents
 
ACORDS

 



 

 
Primer.- Objecte del conveni
Amb aquesta signatura, els sotasignats acorden formar part de la Plataforma i 
es comprometen a col·laborar en el seu desenvolupament amb l’objectiu de 
millorar  l’ocupabilitat  de  les  persones  del  territori,  cooperant  i  compartint 
informació i recursos. 
 
Segon.- Cost del projecte
 
GLOBA Lleida  assumirà  el  cost  de  la  Plataforma per  un  import  màxim de 
5.082,00€ IVA inclòs (cinc mil vuitanta-dos euros) i  aniran amb càrrec de la 
partida pressupostària 4330.227.06 estudis i treballs tècnics  del pressupost de 
l’any 2018 i un import màxim d’11.000,00€ IVA inclòs (onze mil  euros) amb 
càrrec també a la partida 4330.226.99 despeses d’actuacions del pressupost 
de l’any 2018.
 
L’adhesió a la Plataforma no suposa cap cost directe per l’entitat local.
 
Tercer.-  Obligacions de les parts
 

Per part de GLOBALleida:
-        Formar  al  personal  tècnic  de  l’ens  local  en  l’ús  de  la  Plataforma, 

prioritàriament de manera online per evitar desplaçaments innecessaris.
-        Donar suport  en la  interacció i  gestió de dades a l’aplicatiu dels  ens 

locals.
-        Revisar i actualitzar els continguts comuns de la Plataforma un cop al 

mes.
-        Dinamitzar la Plataforma mitjançant el apartats actualitat, agenda, índex 

d’acompliments i estudis socioeconòmics de manera periòdica.
-        Difondre la informació (accions, cursos...) i publicitat de la Plataforma als 

destinataris  potencials  i  públic  en  general  incloent  l’emblema  de  l’ens 
locals. 

-        Adaptar- en la mesura que sigui possible- la documentació interna de 
l’aplicatiu  a  les  justificacions  tècniques  dels  programes  del  Servei 
d’Ocupació de Catalunya (Catalunya Emprèn, Garantia Juvenil...)

-        Gestionar  les  sessions  de formació  de millora  de l’ocupabilitat  per  a 
demandants d’ocupació que inclou: la programació del catàleg de sessions 
amb suficient antelació, assumir el cost de les sessions (personal formador 
i publicitat), incloure emblema dels ens locals, fer el seguiment i avaluació 
de les sessions i expedir, si és el cas, els certificats pertinents d’assistència.

-        Organitzar una trobada anual amb el personal tècnic d’ocupació.
-        Fomentar accions formatives de millora de la qualificació professional del  

personal tècnic d’ocupació de les entitats locals.
 
Per part de l’entitat adherida:
-        Revisar i actualitzar semestralment les dades de programes i serveis de 

la Plataforma.

 



 

-        Incorporar  en  els  seus  processos  de  gestió  la  Plataforma per  poder 
treballar en xarxa, en funció dels seus projectes d’ocupació.

-        Aplicar les instruccions de treball que es facilitaran per a gestionar els 
continguts de la Plataforma (accions, persones, organitzacions, informació) 
i mantenir així, l’estàndard de qualitat.

-        Compartir  la  informació  relativa  a  accions,  projectes  i  programes 
d’ocupació que es duen a terme en els serveis d’ocupació mitjançant la 
Plataforma.

-        Fer  difusió  de la Plataforma al  seu territori  respectant  els formats en 
paper i/o digitals cedits per GLOBALleida.

-        Executar  les  sessions  de  formació  de  millora  de  l’ocupabilitat  per  a 
demandants  d’ocupació  al  seu  territori  que  inclou;  fer  la  sol·licitud  de 
sessions dins el termini establert, selecció d’alumnes, inscripció mitjançant 
la Plataforma, cessió de l’espai i equipaments i entrega de fotografia de la 
sessió per correu electrònic a GLOBALleida. 

-        Assistir a les jornades de formació adreçades al personal tècnic.

Quart.- Seguiment i execució del conveni
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat 
de  resoldre  els  possibles  problemes d’interpretació  i  compliment  en  relació 
amb els compromisos adquirits en el marc del conveni.
 
Cinquè.- Protecció de dades
 
GLOBALleida, com a responsable del tractament, autoritza a l’Ajuntament de 
les Borges Blanques a encarregar-se del tractament de les dades personals 
contingudes a l’aplicatiu SPIN. Ambdós es comprometen a complir  amb els 
requeriments normatius previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i  del  Consell  de    de  27  d’abril  del  2016  de  Protecció  de  Dades 
Personals
 
Correspon  a  GLOBALleida   com  a  responsable  del  tractament  recollir  les 
dades amb l’autorització dels afectats i  tenir els tractaments que continguin 
dades de caràcter personal degudament registrats.
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  tractarà  les  dades  d’acord  amb  les 
instruccions que tot  seguit  es detallen, quedant sota la seva responsabilitat 
exclusiva qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions 
expresses que li siguin comunicades per GLOBALleida.
 
Les dades es facilitades únicament seran utilitzades per a prestar del servei de 
suport i gestió dels programes i serveis d’ocupació.  El tractament consistirà 
en: accés a les dades, elaboració, modificació, comunicació i conservació.
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

-      Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o que reculli per a 
la seva inclusió, sols per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap 

 



 

cap es podran utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

      Tractar  les  dades  d’acord  amb  les  instruccions del  responsable  del 
tractament.  l’accés a les dades serà remot, l’accés a les dades és remot, a 
través de l’aplicatiu SPIN, mitjançant un sistema d’autenticació dels usuaris 
registrats. 

-      Portar,  per escrit,  un registre de totes les categories d’activitats de 
tractament  efectuades,  per  compte  del  responsable,  en  els  supòsits 
legalment indicats en el RGPD, que inclogui:

a)     El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i 
els seus responsables , que s’actuï com a encarregat. 

b)     Les categories de tractaments efectuats per compte de cada 
responsable.

c)     Una  descripció  general  de  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives de seguretat apropiades que s’estiguin aplicant.

-      No comunicar les dades a terceres persones, menys que compti amb 
una  autorització  expressa  del  responsable  del  tractament,  amb  les 
supòsits  legalment  admissibles.  Si  l’encarregat  vol  subcontractar  ha 
d’informar al responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.

-      Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal 
a  les que s’hagi  tingut  accés en virtut  del  present  encàrrec,  incloent 
després de que finalitzi el contracte. 

-      Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals 
es  comprometin,  de  forma  expressa  i  per  escrit,  a  respectar  la 
confidencialitat  i  a complir  les mesures de seguretat corresponents,  i 
que han estat informats adequadament.

-      Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del 
compliment de l’obligació establerta en l’apartat anterior.

-      Garantir  la  formació  necessària  en  matèria  de  protecció  de  dades 
personals de les persones autoritzades per a tractar dades personals.

-      Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, 
supressió  y  oposició,  limitació  del  tractament  i  portabilitat  de  dades 
davant de l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per 
correu electrònic a l’adreça que li indiqui el responsable. La comunicació 
ha de fer-ser de forma immediata i en cap cas més enllà del dia següent 
laboral al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si és el cas, de totes 
les informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

-      Notificació de les violacions de la seguretat de les dades

 



 

      L’Encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense 
retard  justificat  i  utilitzant  l’adreça  de  correu  electrònic  que  li  indiqui  el 
responsable,  les  violacions  de  la  seguretat  de  les  dades  personals  al  seu 
càrrec que en tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per a la documentació i comunicació de la incidència.

      Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:

a)      Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les 
dades personals, incloent, quan sigui possible, les categories i el 
número  aproximat  d’interessats  afectats,  les  categories  i  el 
número aproximant de registres de dades personals afectades.

b)     Dades de la persona de contacte per a obtenir més informació.

c)      Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la 
seguretat  de  les  dades  personals.  Descripció  de  les  mesures 
implementades o proposades amb l’objectiu de posar remei a la 
violació  de  la  seguretat  de  les  dades  personals,  incloent,  si 
procedeix, les mesures implementades per a pal·liar el possibles 
efectes negatius.

Si  no es possible  facilitat  la informació simultàniament,  i  en la 
mesura de que ho sigui,  la  informació es facilitarà de manera 
gradual sense retards no justificats.
 

L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques a  petició  del  responsable, 
comunicarà  en  el  menor  interval  de  temps  possible  les  violacions  de 
seguretat de les dades al interessats, quan sigui provable que la violació 
suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.
La comunicació ha de fer-se utilitzant un llenguatge clar i  senzill  i  haurà 
d’incloure els elements que en cada cas indiqui el  responsable, i  com a 
mínim han de ser:

a)      La naturalesa de la violació de les dades.

b)     Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregar 
on es pugui obtenir més informació.

c)      Descripció de les possibles conseqüències de la violació de 
seguretat de les dades personals.

d)     Descripció de les mesures implementades o proposades amb 
l’objectiu  de posar  remei  a  la  violació  de la seguretat  de les 
dades  personals,  incloent,  si  procedeix,  les  mesures 
implementades per a pal·liar el possibles efectes negatius.

-      Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a 
demostrar el compliment de les seves obligacions, això com per a la 
realització de les auditories o les inspeccions que realitzi el responsable 

 



 

o un altre auditor autoritzat per ell.

-      Implementar  les  mesures  de  seguretat  tècniques  i  organitzatives 
necessàries per  a garantir  la  confidencialitat,  integritat,  disponibilitat  i 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

-      Destí de les dades

      Retornar al  responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
procedeix els suports que suporten aquestes dades, una vegada finalitzat el 
conveni.

      La devolució ha de comportar la supressió total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l’encarregat.

      Malgrat  tot,  l’encarregat  por  conservar-ne  una  còpia,  amb  les  dades 
degudament  bloquejades,  mentre  es  puguin  derivar  responsabilitats  de 
l’execució de l’encàrrec. 
Correspon a GLOBALLEIDA:

-      Lliurar a l’encarregat les dades necessàries per a la prestació del conveni.

-      Vetllar, de forma prèvia i durant el tractament, pel compliment del RGPD 
per part de l’encarregat.

-      Supervisar el tractament.

 
Sisè.- Denúncia o modificació del conveni
Les  parts  podran  denunciar  o  modificar  el  present  conveni  en  qualsevol 
moment per mutu acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important 
les  estipulacions  del  present  conveni  haurà  de  formalitzar-se,  per  la  seva 
validesa, per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte 
addicional.
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni,  permetrà a la 
part  perjudicada  optar  pel  compliment  o  la  resolució,  així  com els  danys  i 
perjudicis que en el seu cas s’hagin pogut ocasionar.
 
Setè.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions de litigi que poguessin 
sorgir  respecte  al  compliment  del  mateix,  seran  sotmeses  a  la  jurisdicció 
contenciosa administrativa.
 
 
Vuitè.- Durada del conveni.
El  present  conveni  tindrà vigència des de la  seva signatura i  fins a 31 de 
desembre de 2018. Es podran imputar despeses executades des de l’1 de 
gener de 2018.
  

 

 



 

14.- Expedient 2276/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual permanent C/ Joan Maragall 11

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 27 de juny de 2018, la Junta de Govern Local,  en exercici  de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA :
 
Primer .-  Autoritzar la llicència de gual al  carrer Joan Maragall,  11  i  alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
….
Joan Maragall, 11
25400 Les Borges Blanques
GUAL 799
 
Taxa any 2018 92,50 €
Bonificació 50 % 46,25 €
Taxa placa 16,00 €
Total. 62,25 €
 
Segon.-  Denegar la petició de gual  permanent al  Raval  de Lleida,  40, per 
tractar-se  de  l'entrada  a  una  botiga  (bazar)  i  no  per  entrada  i  sortida  de 
vehicles.

 

15.- Expedient 2264/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Gual …

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 28 de juny de 2018, 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 l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:

 



 

 
….
Pau Casals, 7
25400 Les Borges Blanques
GUAL 798
 
Taxa any 2018 92,50 €
Bonificació 50 % 46,25 €
Taxa placa 16,00 €
Total. 62,25 € 

 

16.- Expedient 2126/2018. Llicència Urbanística a …. per millora de finca 
rústica al políon 11, parcel.la 139

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística .....
 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data  19 de juny de 2018 el  senyor  .......  ha sol·licitat  llicència 
municipal d’obres per a la millora de la finca rústica (retirada de terres netes) 
situada al polígon 11, parcel.la 139 del T.M. de les Borges Blanques. Exp. 
131/18.- Gestiona 2126/2018.
La  sol.licitud  anava  acompanyada  de  la  memòria  tècnica  redactada  per 
l’Enginyer Agrònom Sr. Josep Mª López Castelló i  ha estat complementada 
mitjançant annex redactat pel mateix tècnic.
 
Segon.-  L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 5 de 
juliol de 2018 emet el següent informe:
 
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2126/2018
Procediment: Llicència Urbanística                                                
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de OBRES I CONSTRUCCIONS 
JAUME JUMBERT,  SL.,  núm. de registre  d'entrada 2018-E-RC-1704,  núm. 
d'expedient d’obra 130/18, referent a la concessió de llicència urbanística per 
a la realització de: Millora de finca en les parcel·les 104 i 139 del polígon 11 
amb  referència  cadastral  25070A011001040000GX  i 
25070A011001390000GE respectivament,  el  Tècnic Municipal  que subscriu 
conforme a la documentació presentada, emet el següent
 

 



 

INFORME
 
PRIMER. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació 
urbanística  del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  Sòl  no 
urbanitzable i la seva classificació Zona 14-Zona de regadiu per la parcel·la 
104 i zona 13-Zona de secà per la parcel·la 139 .
 
SEGON. Que el moviment de terres en la parcel·la 104 és de 9.210,55 m3 i en 
la parcel·la 139 de 7.686,67 m3, inferiors als 10.000 m3 i per tant no requereix 
informe previ de l’OGAU, d’acord amb l’article 2 del DECRET 396/2006, de 17 
d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència  urbanística  per  a  millora  de finques  rústiques  que s’efectuïn  amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
 
TERCER. L’annex al projecte té com a finalitat aclarir el que quedava obert en 
el primer projecte presentat, que era si el moviment també implicava aportació 
de terres exteriors. Amb l’annex i després de la conversa amb el cap d’obra de 
Voltes Josep M. López Castelló, queda clar que no s’aportaran a les parcel·les 
terres procedents d’altres finques o obres.
 
QUART. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran 
de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:
 
1.-    En el cas que s’hagi d’aportar terres procedents d’altres finques o obres, 
caldrà sol·licitar una nova llicència urbanística.
 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de 
la Llicència urbanística.”
 
 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Cinquè.- Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
En aquest cas, també resulta d’aplicació el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, 
pel  qual  es  regula  la  intervenció  ambiental  en  el  procediment  de  llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de 

 



 

terres procedents d’obres de la construcció.
 
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 pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 5 de juliol de 2018 i en l’informe de secretaria de data 12 de  
juliol de 2018 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven.  
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part de la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 131/18 (2126/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ......
Domicili: Mossen Cinto Verdaguer, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Millora de la finca (retirada de terres netes)
Localització: polígon 11, parcel.la 139 del T.M. de les Borges Blanques 
(Els Colls)
Referència cadastral: 25070A011001390000GE
                
Memòria tècnica: Redactada per l’enginyer agrícola Josep Mª López 
Castelló
 
 
Pressupost: 11.679,58 €

ICIO 3,47%:  3,47 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 437,48 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i  jurídic abans indicats,  amb indicació expressa que en el  cas que 
s’hagi  d’aportar  terres procedents d’altres finques o obres,  caldrà sol·licitar 
una nova llicència urbanística.
 

 



 

Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  de  la  notificació  de  la  llicència, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 
 
 

 

17.- Expedient 2125/2018. Llicència Urbanística a …. per millora de finca 
rústica, políon 11, parcel.la 104

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística .....
 
 
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 19 de juny de 2018 el senyor ........,  ha sol·licitat llicència 
municipal d’obres per a la millora de la finca rústica (retirada de terres netes) 
situada al polígon 11, parcel.la 104 del T.M. de les Borges Blanques. Exp. 
130/18.- Gestiona 2125/2018.

La  sol.licitud  anava  acompanyada  de  la  memòria  tècnica  redactada  per 
l’Enginyer Agrònom Sr. Josep Mª López Castelló i  ha estat complementada 
mitjançant annex redactat pel mateix tècnic.
 
Segon.-  L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 5 de 
juliol de 2018 emet el següent informe:
 
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 2125/2018
Procediment: Llicència Urbanística                                                
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de OBRES I CONSTRUCCIONS 
JAUME JUMBERT,  SL.,  núm. de registre  d'entrada 2018-E-RC-1704,  núm. 
d'expedient d’obra 130/18, referent a la concessió de llicència urbanística per 
a la realització de: Millora de finca en les parcel·les 104 i 139 del polígon 11 
amb  referència  cadastral  25070A011001040000GX  i 
25070A011001390000GE respectivament,  el  Tècnic Municipal  que subscriu 
conforme a la documentació presentada, emet el següent

 



 

 
INFORME
 
PRIMER. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació 
urbanística  del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  Sòl  no 
urbanitzable i la seva classificació Zona 14-Zona de regadiu per la parcel·la 
104 i zona 13-Zona de secà per la parcel·la 139 .
 
SEGON. Que el moviment de terres en la parcel·la 104 és de 9.210,55 m3 i en 
la parcel·la 139 de 7.686,67 m3, inferiors als 10.000 m3 i per tant no requereix 
informe previ de l’OGAU, d’acord amb l’article 2 del DECRET 396/2006, de 17 
d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència  urbanística  per  a  millora  de finques  rústiques  que s’efectuïn  amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
 
TERCER. L’annex al projecte té com a finalitat aclarir el que quedava obert en 
el primer projecte presentat, que era si el moviment també implicava aportació 
de terres exteriors. Amb l’annex i després de la conversa amb el cap d’obra de 
Voltes Josep M. López Castelló, queda clar que no s’aportaran a les parcel·les 
terres procedents d’altres finques o obres.
 
QUART. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran 
de fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:
 
1.-    En el cas que s’hagi d’aportar terres procedents d’altres finques o obres, 
caldrà sol·licitar una nova llicència urbanística.
 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de 
la Llicència urbanística.”
 
 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
Cinquè.- Vist  l’informe  de  Secretaria  contingut  a  l’expedient,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
En aquest cas, també resulta d’aplicació el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, 
pel  qual  es  regula  la  intervenció  ambiental  en  el  procediment  de  llicència 

 



 

urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de 
terres procedents d’obres de la construcció.
 
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 pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 5 de juliol de 2018 i en l’informe de secretaria de data 12 de  
juliol de 2018 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven.  
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part de la interessada, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 130/18 (2125/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Mossen Cinto Verdaguer, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Millora de la finca (retirada de terres netes)
Localització: polígon 11, parcel.la 104 del T.M. de les Borges Blanques 
(Els Colls)
Referència cadastral: 25070A011001040000GX
                
Memòria tècnica: Redactada per l’enginyer agrícola Josep Mª López 
Castelló
 
 
Pressupost: 15.101,89 €

ICIO 3,47%:  3,47 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 564,79 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i  jurídic abans indicats,  amb indicació expressa que en el  cas que 
s’hagi  d’aportar  terres procedents d’altres finques o obres,  caldrà sol·licitar 
una nova llicència urbanística.

 



 

 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  de  la  notificació  de  la  llicència, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 
 

 

18.-  Expedient  2377/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de panells per insonorització de sales de l'escola de 
música

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE PANELLS PER A LA INSONORITZACIÓ DE 
DIVERSES SALES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  de  panells  per  a 
insonoritzar diverses sales de l’escola de música.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 12 de juliol de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“L’edifici annex a l’Institut Josep Vallverdú s’utilitza de forma compartida entre el propi  
Institut (s’hi imparteixen classes de batxillerat) i l’Escola Municipal de Música.
Aquest edifici data dels anys 80 i va ser construït per encabir-hi l’anomenada “segona 
etapa” dels antics estudis d’EGB. Posteriorment el Departament d’Ensenyament el va  
annexar a l’Institut Josep Vallverdú i en va cedir l’ús d’una part a l’Ajuntament de les  
Borges Blanques per tal que s’hi ubiqués l’Escola Municipal de Música.
Atès  que  en  un  principi  l’edifici  fou  projectat  per  impartir  classes  d’ensenyança  
primària, les aules no disposen de cap sistema d’insonorització per poder impartir  
classes de música amb instruments de corda, percussió i vent.
El professorat de l’Escola de Música ha manifestat la necessitat de condicionar les  
aules per tal  que l’acústica sigui l’òptima per a l’ensenyança musical i  alhora per  
poder tenir  un millor  confort  d’alumnes i  professors,  ja que les aules tenen molta  
reverberació i els usuaris es queixen de les molèsties que els genera aquest fet a  
l’oïda.
Des  dels  Serveis  Tècnics  municipals  s’han  fet  les  comprovacions pertinents  i  es  
considera  necessari  l’adaptació  de  les  aules  per  a  impartir  classes  musicals,  
instal·lant panells acústics per a la insonorització dels espais.

 



 

Atesa l’especificitat d’aquest tipus d’instal·lacions es considera idònia i necessària la  
contractació d’una empresa especialitzada en aïllaments acústics per tal  que faci  
l’estudi sonor corresponent i el subministrament dels panells esmentats.”

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Acústics Ambient, SL B25587718 13.968,00 € (IVA no inclòs)

L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 
15.000 euros (import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de subministrament.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

 



 

Primer.- Adjudicar a l’empresa Acústics Ambient, SL, amb CIF B25587718, el 
contracte menor de subministrament de panells per a insonoritzar diverses 
sales de l’escola de música, conforme a la necessitat motivada per informe 
dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 16.901,28 € (setze mil nou-cents 
un  euros  amb  vint-i-vuits  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net: 
13.968,00 € més 2.933,28 € en concepte d’IVA

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit  
més contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de subministrament, que pugui ser entesa 
com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra 
dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
16.901,28 euros, amb càrrec a l’aplicació 326 21300 del pressupost general 
de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma

Sisè.- 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.

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

19.-  Expedient  2375/2018.  Adjudicació  contracte  menor  d'obra 
d'instal.lació de tancament per a pipican

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR D’OBRES 
D’INSTAL.LACIÓ DE TANCAMENT PER A UN PIPICAN

L’Ajuntament ha previst contractar l’obra d’instal·lació d’un tancament per a la 
delimitació d’un pipican.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 

 



 

8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 12 de juliol de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“Atès el  nombrós cens d’animals de companyia inscrits en el  corresponent  
registre de les Borges Blanques, l’Ajuntament creu oportú dotar a la ciutat  
d’un espai destinat a l’esbarjo d’aquests animals, creant un parc tancat, amb  
elements  pel  gaudi  i  distracció,  font  per  a  beure  i  arbrat  i  bancs  per  als  
acompanyants.
Per tal que el tancament de l’espai compleixi amb les normatives vigents i de  
la  seguretat  requerida,  es  creu  idònia  i  necessària  la  contractació  d’una  
empres  dedicada  als  tancaments  metàl·lics  per  tal  que  realitzi  els  
subministrament i la instal·lació de la tanca que delimitarà l’espai d’esbarjo.”

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Jose Luis Benítez Fernández 47609276N 2.438,00 € (IVA no inclòs)

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 

 L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del 
projecte, o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 

 La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els 
requisits que fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una 
influència decisiva en el tipus o el projecte de l’obra 

Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros 
(import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

 



 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  núemro  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar al Sr. Jose Luis Benítez Fernández, amb DNI 47609276N, 
el contracte menor d’obres d’instal·lació d’un tancament per a la delimitació 
d’un  pipican,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del  contracte es fixa en 2.949,98 € (dos mil  nou-cents 
quaranta-nou  euros  amb  noranta-vuit  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 2.438,00 € més 511,98 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.949,98 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 21000 del pressupost general 
de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Sisè.- 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.

 



 

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

20.-  Expedient  2389/2018.  Adjudicació  contracte  menor  d'obres  de 
pavimentació de diversos carrers

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR D’OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

L’Ajuntament ha previst contractar l’obra de pavimentació del carrer Onze de 
Setembre,  carrer  Canal  d’Urgell,  carrer  Castell  Alt  i  entorn  de  l’antic 
escorxador.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 13 de juliol de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“Atenent a les necessitats de manteniment i  reparació del  vials municipals  
s’ha detectat diversos punts on caldria efectuar actuacions per tal d’arranjar  
els desperfectes o manques de pavimentació.
Aquests punts son:

 Av. Onze de Setembre 
 Av. del Canal d’Urgell 
 Entorn de l’antic escorxador 
 Castell Alt (rasa en carrer per pas d’instal·lacions elèctriques) 

Donades  les  característiques  existents  en  els  esmentats  vials  i  atenent  a  
l’efectivitat (rapidesa en l’execució i immediatesa en la posada en servei), es  
considera que les esmentades obres de reparació i manteniment es realitzin  
mitjançant pavimentació amb aglomerat asfàltic.
Atesa  la  tipologia  dels  material  a  emprar  es  considera  necessària  la  
contractació d’una empresa especialitzada en aquest tipus de pavimentacions  
(aglomerat asfàltic). Alhora es creu idònia la contractació única de totes les  
obres a una mateixa empresa per tal de reduir costos.”
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Romà, Infraestructures i 
Serveis, SAU, amb CIF A25012386, per import de 24.812,10 € (IVA no inclòs), 
d’acord amb el següent detall:

 C/. Onze de Setembre: 5.970,00 euros (IVA no inclòs) 

 



 

 C/. Canal d’Urgell i rassa C7. Castell Alt: 3.037,50 euros (IVA no inclòs) 
 Entorn antic escorxador: 15.804,60 euros (IVA no inclòs) 

L'article  13 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 

a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra

Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros 
(import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

 



 

les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adotpa els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar a l’empresa Romà, Infraestructures i  Serveis,  SAU, amb 
CIF A25012386, el contracte menor d’obres de pavimentació del carrer Onze 
de  Setembre,  carrer  Canal  d’Urgell,  carrer  Castell  Alt  i  entorn  de  l’antic 
escorxador,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 30.022,64 € (trenta mil vint-i-dos 
euros amb seixanta-quatre cèntims) amb el següent detall:  pressupost net: 
24.812,10 € més  5.210,54 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
30.022,64 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 21000 del pressupost general 
de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Sisè.- 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.

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

21.- Expedient 2387/2018. Adjudicació contracte privat de quatre 
orquestres per la Festa Major 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS DE 

 



 

QUATRE ORQUESTRES PER A LA FESTA MAJOR 2018

L’Ajuntament ha previst contractar tres orquestres per a la celebració de la 
Festa Major, els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2018.

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Espectacles La Traca, SL, 
amb CIF B25258633, per import de 31.000,00 € (IVA no inclòs) d’acord amb el 
següent detall:

 Dia 1 de setembre de 2018, Orquestra Nova Blanes: 6.500,00 euros 
(IVA no inclòs) 

 Dia 2 de setembre de 2018, Orquestra Passarela: 8.500,00 euros (IVA 
no inclòs) 

 Dia 3 de setembre de 2018, Orquestra Maravella: 8.000,00 euros (IVA 
no inclòs) 

 Dia 4 de setembre de 2018, Orquestra Nueva Alaska: 8.000,00 euros 
(IVA no inclòs) 

L'article 25 de la Llei  9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  estableix  que  són  contractes  privats  els  contracte  de  serveis 
d’espectacles.

El  seu  article  26  disposa  que  els  contractes  privats  que  celebrin  les 
administracions  públiques  es  regiran,  en  quan  a  la  seva  preparació  i 
adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Secció 1a i 2a del 
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la present llei amb caràcter general, i  
per les seves disposicions de desenvolupament,  aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret 
privat,  segons  correspongui  per  raó  del  subjecte  o  entitat  contractant. 
Respecte  als  seus  efectes,  modificació  i  extinció,  aquests  contractes  es 
regiran pel dret privat.

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els 
números  1  i  2  de  la  lletra  a)  de  l’apartat  primer  de  l’article  anterior,  els 
resultaran  d’aplicació,  a  més  del  Llibre  Primer  de  la  present  llei,  el  Llibre 
Segon de la mateixa en quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als 
seus efectes i extinció les seran aplicables les normes de dret privat, excepte 
l’establert  en  els  articles  d’aquesta  llei  relatius  a  les  condicions  especials 
d’execució,  modificació,  cessió,  subcontractació  i  resolució  dels  contractes, 
que  els  seran  d’aplicació  quan  el  contracte  estigui  subjecte  a  regulació 
harmonitzada.

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació.

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat.

 



 

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
4. Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret  376/1996,  de 2 de desembre,  de reestructuració  de la  Junta 
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  Espectacles  La  Traca,  SL,  amb  CIF 
B25258633,  el  contracte  privat  de  serveis  de  quatre  orquestres  per  a  la 
celebració de la Festa Major 2018.

Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  37.510,00  €  (trenta-set  mil 
cinc-cents deu euros) IVA inclòs, d’acord amb el següent detall:

 Dia 1 de setembre de 2018, Orquestra Nova Blanes: 7.865,00 euros 
(IVA  inclòs) 

 Dia 2 de setembre de 2018, Orquestra Passarela: 10.285,00 euros (IVA 
 inclòs) 

 Dia 3 de setembre de 2018, Orquestra Maravella: 9.680,00 euros (IVA 
 inclòs) 

 Dia 4 de setembre de 2018, Orquestra Nueva Alaska: 9.680,00 euros 
(IVA  inclòs) 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
37.510,00 euros, amb càrrec a l’aplicació número 338 226082 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2018.

Quart.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Cinquè.-  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.

 



 

Sisè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

22.- Expedient 2373/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
redacció de la documentació per la legalització de diversos quadres de 
llum

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ 
DE DIVERSOS QUADRES D’ENLLUMENAT EXTERIOR

L’Ajuntament ha previst contractar el servei de redacció de la documentació 
tècnica  necessària  per  a  la  legalització  de  diversos  quadres  d’enllumenat 
exterior de les Borges Blanques.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 12 de juliol de 
2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a 
terme aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“L’Ajuntament de les Borges Blanques té instal·lats diversos quadres elèctrics  
d’enllumenat exterior. Alguns d’aquest quadres no disposen de la preceptiva  
legalització  de  la  instal·lació  de  baixa  tensió,  tal  i  com s’ha  manifestat  al  
realitzar les inspeccions periòdiques corresponents.
Aquests quadres son els següents:

EP-09 C/ Carrasco i Formiguera
EP-13 Av. de la Sardana (actualment dona servei a les paradetes)
EP-21 Pol. Industrial les Verdunes
EP-22 Pol. Industrial les Verdunes
EP-23 Pla Parcial 6
SE-01 Pg. del Terrall (font i jardins)

Atesa l’obligació de tenir aquestes instal·lacions legalitzades, es necessària la  
contractació d’una enginyeria que realitzi les esmentades legalitzacions dels  
quadres elèctrics d’enllumenat exterior.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
SIRIUS sol.lucions d’enginyeria, SL B25807082 7.550,00 € (IVA no inclòs)

 



 

L'article 17 de la Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals 
són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes 
els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis,  atenent  a  que  l’import  de  la  contractació  és  inferior  a  15.000 
euros (import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en  la  bossa de vinculació,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.

La normativa aplicable és la següent:
1. Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de 
març 

4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 

5. Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

6. Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques 

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’empresa SIRIUS sol.lucions d’enginyeria, SL, amb CIF 
B25807082, el  contracte menor de servei  de redacció de la documentació 
tècnica  necessària  per  a  la  legalització  de  diversos  quadres  d’enllumenat 

 



 

exterior  de  les  Borges  Blanques,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  9.135,50  €  (nou  mil  cent 
trenta-cinc euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 7.550,00 € més 1.585,50 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
de serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
9.135,50 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Sisè.- 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.

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

23.- Expedient 2343/2018. Aprovació de la sol.licitud de subvenció a l'IEI 
per a la restauració del patrimoni cultural, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER A LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL, ANUALITATB 2018

En el BOP de Lleida número 111 de data 8 de juny de 2018 s’ha publicat la 
convocatòria de les subvencions a la restauració i remodelació del patrimoni 
cultural, anualitat 2018.

L’Ajuntament de les Borges Blanques creu convenient restaurar els balcons 
de la façana principal de l’edifici del consistori, que es troben en mal estat de 

 



 

conservació, per la qual cosa els Serveis Tècnics Municipals han redactat una 
memòria tècnica per import de 24.000 euros (IVA no inclòs).

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.-  Sol·licitar  a  l’Institut  d’Estudis  Ilerdencs  la  subvenció  per  al 
finançament  de  les  obres  de  restauració  i  conservació  del  balcons  de  la 
façana principal de l’edifici de l’Ajuntament, per un import de 26.136,00 euros.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

24.- Expedient 1850/2018. Acceptació subvenció activitats de promoció i 
difusió de la literatura en català

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA LITERATURA EN CATALÀ

En data 11 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la subvenció per a la realització del 
2on Festival de novel.la negre “Les Borges Negres”, per import de 1.450,00 
euros.

En data 11 de juliol de 2018, s’ha publicat en la seu electrònica de l’OSIC la 
proposta  provisional  de  concessió  d’aquests  ajuts,  corresponent  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques la quantia de 1.343,00 euros.

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del 2on festival de novel.la 
Negra “Les Borges Negres”, per import de 1.343,00 euros.
Segon.-  Comunicar  a  l’Oficina de Suport  a  la  Iniciativa Cultural  el  present 
acord.

 

25.- Expedient 725/2018. Orfeó Terrall pendent subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

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  de  l’entitat  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 2018.
 
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:
 
ORFEÓ TERRALL 575,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports
 

 

26.- Expedient 2113/2018. Devolució d'Ingressos Indeguts Sra. …..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DEVOLUCIÓ  D’INGRESSOS  INDEGUTS  TAXA  RECOLLIDA 
ESCOMBRARIES
 
 
El dia 07 de juny de 2018, amb Registre d’entrada 1550/18, la Sra…… ha 

 



 

sol.licitat la devolució de les següents liquidacions ingressades, referents a la 
taxa de recollida d’escombraries, corresponents al carrer Santa Justina, 58 de 
Les Borges Blanques, al.legant que des de fa més de 5 anys no disposa de 
subministrament elèctric en l’esmentada finca.
 
La  Sra.  …..  adjunta  a  la  sol·licitud  el  certificat  de  l’empresa  Instal.lacions 
Balcells  S.L.  com a punt  de  Servei  Endesa,  pel  qual  es  certifica  que  en 
aquest immoble, fa més de cinc anys que no hi ha subministrament elèctric.
 
Els rebuts que s’han expedit i cobrat en el període sol.licitat de devolució són :
 
Període Concepte Import
2n. Sem. 2014 Recollida Escombraries 14/02 53,00 €
1r.  Sem. 2015 Recollida Escombraries 15/01 53,00 €
2n. Sem. 2015 Recollida Escombraries 15/02 53,00 €
1r.  Sem. 2016 Recollida Escombraries 16/01 53,00 €
2n. Sem. 2016 Recollida Escombraries 16/02 53,00 €
1r. Sem. 2017 Recollida Escombraries 17/01 53,00 €
2n. Sem. 2017 Recollida Escombraries 17/02 53,00 €
1r. Sem. 2018 Recollida Escombraries 18/01 54,50 €
 

TOTAL Reclamació: 381,50 €

 
 
Fonaments de dret
 
La Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre, en el seu article 66  
determina  que  prescriu  als  quatre  anys  el  dret  a  sol.licitar  la  devolució 
d’ingressos indeguts i regula els terminis i tràmits per la devolució d'ingressos 
indeguts de naturalesa tributària.
 
Vist l’informe emès per la tresorera de l’Ajuntament en data 06 de juliol  de 
2018, 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.- Reconeixement a la Sra. …… el dret a la devolució d’ingressos per 
l’import  de  381,50  €  (tres-cents  vuitanta-un  euros  amb cinquanta  cèntims) 
corresponent a la taxa de recollida d’escombraries dels exercicis 2014 a 2018, 
de l’immoble situat al C/ Santa Justina, 58 de les Borges Blanques.
 
Segon.-  Comunicar  aquesta  resolució  a  la  sol.licitant  en  temps  i  forma 
oportuna,  i  expedir  el  manament  de  pagament  a  favor  seu  per  import  de 
381,50 €.
 
 

 



 

Tercer.- Donar de baixa la contribuent del padró de recollida d’escombraries a 
efectes del 2n. semestre 2018, per l’immoble de referència. 
 
 

 

27.- Expedient 2382/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.

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 
26 de gener de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total 218.424,02 € corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 



 

 

28.- 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 14:55 h del dia 16 de juliol de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

La presidenta La secretaria

Núria Palau Minguella Anna Gallart Oró
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