
 

Anonimitzada JGVL 7febrer19 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/7 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 13:30 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
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:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

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 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramesa als regidors/es amb anterioritat a aquesta sessió de 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, es 
dona la mateixa per llegida i s'aprova per unanimmitat del nombre legal de 
membres que són cinc.

 

Expedient 573/2018. Cessió d'espais municipals i material

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 : CASAL MARINO. SALA D’ACTES 
RESPONSABLE:  (RAM KISHAN) 
CORREU ELECT: manerored@gmail.com 

 



 

ADREÇA :  VIA AURÈLIA, 23, 1R 2A    25400 LES BORGES BLANQUES 
DATA UTILITZACIÓ :  11 DE MARÇ 2018 
HORARI : DE 10.00H A 18.00 H 
MOTIU : TALLER GRATUÏT “APRÈN A SOBREVIURE EN EL CAOS” 

    OBERT A TOTHOM
 
MATERIAL :           - 40 cadires
                              - 4 taules

 

Expedient 572/2018. Cessió d'espais municipals i material

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 : CUP 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES i SALA MARIA LOIS 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: palacinc@gmail.com 
ADREÇA : C/ Pompeu Fabra, 19   
DIA UTILITZACIÓ : 3 MARÇ 2018 
HORARI : CENTRE CÍVIC : DE 12H A 16H
                 SALA MARIA LOIS : DE 16H A 18H

 



 

 
MOTIU : DINAR (CENTRE CÍVIC) I XERRADA (SALA MARIA LOIS) 
MATERIAL :           -    100 cadires 

-        15 taules, 5 cubells
 
OBSERVACIONS :  S’autoritza a fer el dinar al Centre cívic
NO s'autoritza l'us de la Plaça              

 

Expedient 568/2018. Declaració Responsable o Comunicació d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSABENTAT  DE  LA  COMUNICACIÓ  DE  TINENÇA  D’ANIMALS 
DOMÈSTICS
 
Relació de fets:
 
Amb  data  02  de  febrer  de  2018  el  Sr.....,  ha  comunicat  davant  aquest 
Ajuntament la tinença de quatre ovelles i un marrà a la finca situada al polígon 
2 parcel·la 124, partida Rovinals del T.M. de les Borges Blanques. 
 
La finca on es troba l’animal és de titularitat seva.
 
La  tinença  d’animals  fins  a  5  caps  de  bestiar  no  es  consideren  activitats 
ramaderes als efectes de llicència ambiental, d’acord amb el que disposa la 
Llei  20/2009  de  4  de  desembre  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les 
activitats i per tant, tenen la consideració de tinença d’animals domèstics.
 
Per  aquest  motiu,  i  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern acorda per 
unanimitat dels seus membres:
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la comunicació efectuada pel Sr. .... de la 
tinença de quatre ovelles i un marrà a la finca situada al polígon 2 parcel·la 
124, partida Rovinals del T.M. de les Borges Blanques.

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

 

Expedient 2333/2017. Declaració Responsable/Comunicació d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS-  MODIFICACIÓ  NO 
SUBSTANCIAL

En  data  12  de  desembre  de  2017,  l’empresa  Gioldent  ha  comunicat  a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, una modificació no substancial  de la 
seva activitat ubicada al local de l’Av. Jaume I, 1 baixos.

El Sr.  Xavier Arqués, enginyer Industrial  municipal,  en data 6 de febrer de 
2018 ha redactat l’informe tècnic, que transcrit literalment és el següent:

"INFORME SERVEIS TÈCNICS
Titular: GIOLDENT, SL.
Emplaçament: Av. Jaume I, 1 Baixos
Expedient d’activitats: 2.333/2017
Expedient d’activitats anteriors: 11/2016, 38/08, 2/08
Activitat: Consulta odontològica
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes  
sobre les persones o el medi ambient de data 11 de desembre de 2017.
Declaració responsable amb plànol descriptiu, de 6 de febrer de 2018 signada  
pel titular.
1.-Antecedents
L’activitat  de  referència  disposa  de  permís  municipal  segons  sessió  de  la  
Junta de Govern Local de 11 de gener de 2008:
Titular: 
Emplaçament: Av. Jaume I, 1 Baixos
Activitat:         Consulta odontológica
Classificació: Innòcua
Acta de comprovació: Favorable de data 16 de setembre de 2018
En sessió de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2009 s’atorga  
permís municipal a nom de Lídia Giné Olivart per a un canvi no substancial  
consistent en la implantació d’una sala d’ortopantologia en una dependència  
addicional situada en el que era un porxo. L’activitat queda distribuïda  en una 
superfície útil total de 59,00 m2:
Recepció passadís 16,65 m2
Sala espera   9,70 m2
Box-1     9,75 m2 
Box-2     9,75 m2
Sala maquinària-esteril.          5,55 m2  
Serveis              1,60 m2
Sala ortopantologia              6,05 m2
Es realitza acta de comprovació en data 8 de febrer de 2011 amb resultat  
favorable.
Per  acord  de  la  Junta  de Govern  Local  de  15 de juny  de 2015  s’acorda  
concedir el canvi de nom sol•licitat:

 



 

Antic titular (Exp. 2/08) 
Antic titular (Exp. 38/08) 
Nou titular (Exp. 11/2016) GIOLDENT SL
Emplaçament:            Av. Jaume I, 1 Baixos
Activitat        Consulta odontológica i Sala ortopantologia

1- FETS
A aquesta activitat, atès que no està inclosa en els annexes de la Llei 20/2009  
de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, li serà  
d’aplicació  la  Llei  16/2015,  de  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.  L’aplicació  d’aquesta  
reglamentació es justifica  en base als criteris expressats en els articles de 1 a  
4 de la citada Llei 16/2015.

Examinada  la  documentació  aportada  per  a  l’ampliació  de  l’activitat  es  
comprova:

Es realitza una ampliació consistent en incorporar a l’activitat les següents  
dependències:
Quarto caldera 4,2 m2.
Aseo 2 2,8 m2.
Box-3 12,3 m2.
Pas  4,4 m2. 
Total ampliació 23,7 m2.
Total existent 59,0 m2.
Total activitat 82,7 m2. (< 120 m2)

3-. INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
En base als criteris expressats en els articles de 1 a 4 de la Llei 16/2015, atès  
que  l’activitat  no  està  inscrita  directament  en  els  seus  annexes,  però  
considerant les seves característiques i dimensions: 

Descripció: Consulta odontològica
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 82,7 m2 ≤ 120  
m2
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim  de  
declaració  responsable  com una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  
documentació  presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.

4-. INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’establiment ha de quedar sectoritzat respecte de la resta de l’edifici, amb  
portes EI-60 
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita i haurà de complir  
les mesures de protecció contra incendis indicades.

 



 

El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent  
que indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació  
vigent.”

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,  
ACORDA:

PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’ampliació de 
l'activitat de l'empresa GIOLDENT SL, al local situat a l' aV. Jaume I, 1 baixos 
de les Borges Blanques.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

Expedient 2191/2017. Llicència d'Activitat Agrària i Secció de crèdit la 
Borgenca SCCL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- CANVI NO SUBSTANCIAL-

En data 28 de novembre de 2017, va tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, la petició de l’empresa Agrària i Secció 
de Crèdit la Borgenca SCCL, de canvi no substancial de les actuacions de 
millora a l’Almàssera ubicada al C. Cavalleria, s/n de les Borges Blanques.

En data 6 de febrer el Sr. Xavier Arqués, enginyer industrial municipal de les 
Borges Blanques, ha emès el següent informe, que transcrit literalment és el 
següent.

“INFORME TÈCNIC
Titular:         AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT “LA BORGENCA” SCCL
Expedient d’activitats: 2191/2017
Expedients d’act. anteriors: 61/03
Emplaçament: C/ Cavalleria  SN
Activitat:         Almàssera (Annex-III Codi 7.2b)
Tipus de tràmit: Canvi no substancial
Codi Control: Control periòdic TÜV Rheinland 33324935 de 5-2-2015. 
        Control complementari TÜV Rheinland 33414235 de 29-8-16
Documentació: Aporta
Memòria tècnica relativa al canvi no substancial “Adecuación tecnològica del 

 



 

proceso de recepción y acondicionamiento de aceituna en almazara” (visat 
E1700896 en 15-12-2017, enginyer agrònom Marc Prats Bernat, col. 732).
Comunicació prèvia de modificació no substancial de 27 d’abril de 2017.
Sol•licitud de permís municipal com a canvi no substancial.
ANTECEDENTS:
El peticionari, Agrària i Secció de Crèdit “La Borgenca” SCCL, disposa en el 
centre de treball situat a c/ Cavalleria sn, d’unes instal•lacions destinades a 
almàssera per a l’extracció d’oli d’oliva sense refinar, i disposa de 
corresponent llicència ambiental segons acord de la Junta de Govern Local de 
22 de setembre de 2005. Aquesta legalització va ser realitzada a través del 
tràmit d’avaluació ambiental:
Descripció de l’activitat: Almàssera per a l’extracció d’oli d’oliva sense refinar.
Classificació de l’activitat principal: Tractament i transformació de matèria 
primera per a la fabricació de productes alimentaris de matèria primera 
vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 300 t/d i 
superior a 5 t/d (mitjana trimestral.
Classificació: Annex-II.1, codi 7.2b. 
Llicència ambiental (adequació) (Exp. 61/03) aprovada el  22-09-2005 (acord 
de JGL).
Informe de control periòdic realitzat per TÜV Rheinland 33324952 de 5-2-2015 
amb resultat DESFAVORABLE AMB INCIDÈNCIES QUE NO AFECTEN AL 
MEDI AMBIENT.
Acta complementària del control periòdic TÜV Rheinland 33414235 de 
29-8-16 amb resultat FAVORABLE SENSE INCIDÈNCIES.
D’acord amb l’actualització dels annexes de la Llei 20/2009 de 4 de desembre 
de prevenció i control ambiental de les activitats, la classificació que li 
correspon és:
Activitat: Tractament i transformació per a la fabricació de productes 
alimentaris a partir de matèria primera vegetal amb capacitat d’elaboració de 
productes acabats fins a 300 t/d.
Classificació: Annex-III, codi 7.2b. 
Règim de Comunicació.
OBJECTE DE L‘INFORME
El titular de l’activitat sol•licita llicència per un canvi no substancial consistent 
en una modificació del sistema de recepció de l’oliva:
Incorporació d’un nou sistema de recepció de l’oliva que funcionarà en 
paral•lel amb l’actual per atendre la recepció de partides a granel.
Incorporació d’un nou sistema de distribució de partides a granel en partides 
emmagatzemades en contenidors tipus palot.
INFORME MEDIAMBIENTAL
Vista la documentació tècnica presentada es considera:
Definir la modificació descrita com a NO SUBSTANCIAL, atès que no suposa 
variació en la superfície de l’establiment, la capacitat productiva, el consum 
d’energia, la generació e residus o aigües residuals. 
Vist el contingut de la documentació tècnica s’informa FAVORABLEMENT 
respecte de les condicions relatives al medi ambient.
INFORME DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

 



 

La modificació no substancial de l’activitat no comporta mesures addicionals 
en la prevenció del risc contra incendis.
 
Vist  el  contingut  de  la  documentació  tècnica  i  les  mesures  de  protecció 
descrites  s’informa  FAVORABLEMENT  respecte  de  la  prevenció  contra 
incendis.

CONCLUSIÓ DE L’INFORME

Vist  el  contingut  de  la  documentació  tècnica  es  considera  informar 
FAVORABLEMENT el canvi no substancial sol•licitat relatiu a:

Adequació tecnològica del procés de recepció i condicionament de l’oliva en 
almàssera

Aquest informe favorable resta supeditat a la presentació del certificat de final 
d’obra signada per tècnic competent un cop acabades les obres.”

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

PRIMER.- Atorgar el canvi sol•licitat per l’empresa Agrària i Secció de Crèdit, 
SCCL, com a no substancial  en la modificació del sistema de recepció de 
l’oliva, al local situat al C. Cavalleria, s/n de les Borges Blanques.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

Expedient 2292/2017. Exp. 203/17. Llicència obres. Cooperativa Agrària i 
Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència  urbanística  COOPERATIVA AGRÀRIA I  SECCIÓ DE CRÈDIT LA 
BORGENCA, SCCL.
 
 
ANTECEDENTS
I. El dia 28 de novembre de 2017, el senyor Joan Manel Torné Cubiró com a 
president de la Cooperativa Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL de 
les Borges Blanques va sol·licitar llicència municipal d’obres per dur a terme 
l’adequació tecnològica del procés de recepció i condicionament de l'oliva de 

 



 

les seves instal·lacions situades al c/ Cavalleria, s/n de les Borges Blanques .
 
II.  La  sol·licitud  s’acompanyava  de  la  memòria  tècnica  i  el  full  d’asumeix 
signats per  l’enginyer agrònom Marc Prats Bernat, col·legiat núm. 732, visada 
amb el número E1700896 en data 15 de desembre de 2017.
 
III. L’arquitecte tècnic Sr. Francesc Casals Piera en data 18 de desembre de 
2017, ha emès el següent informe tècnic relatiu a les obres sol·licitades
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 2292/2017
Procediment: Llicència urbanística
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  AGRARIA  LA  
BORGENCA SCCL, núm. de registre d'entrada 2017-E-RC-3156, núm.  
d'expedient 2292/2017, referent a la concessió de llicència urbanística  
per a la realització de Obres d'adequació tecnològica del  procés de  
recepció  i  condicionament  de  l'oliva,  en  el  c/  Cavalleria,  s/n  i  amb  
referència  cadastral  2691001CF2929S0001OA,  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  urbà  i  la  seva  classificació  Zona  7.A:  zona  de  tolerància  
industrial. Intensitat I
 
SEGON.  El  pressupost  total  al  que  ascendeix  el  cost  del  projecte  
presentat és de 8.924,00 €. 
 
TERCER. El projecte inclou l’estudi de gestió de residus amb un import  
a fiançar de 201,84 € per a garantir que els residus seran gestionats  
d’acord amb la normativa vigent.
 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres  
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona  
gestora  li  ha  lliurat,  i  on  ha  de constar  la  identificació  de  l'obra,  la  
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  favorablement  respecte  de  la  
concessió de la Llicència urbanística.”

 
IV. Respecte l’activitat, l’enginyer industrial municipal emet informe en data 8 
de febrer de 2018 amb la següent conclusió:
 

“Vist  el  contingut  de  la  documentació  tècnica  es  considera  informar 

 



 

FAVORABLEMENT  el  canvi  no  substancial  sol·licitat  relatiu  a: 
Adequació  tecnològica  del  procés  de  recepció  i  condicionament  de 
l'oliva en almàssera
 
Aquest informe favorable resta condicionat a la presentació del certificat 
final d’obra signada per tècnic competent un cop acabades les obres.”

 
 
V. Els interessats han fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, així com el dipòsit de la fiança de 
201,84€ requerida per garantir la correcta gestió dels residus.
 
VI.  Vist  l’informe de Secretaria de data 14 de febrer de 2018, 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.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
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 18 de desembre de 2017 i en l’informe tècnic d’activitat de 
data 8 de febrer de 2018 i en l’informe de secretaria de data 13 de febrer 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  dels  interessats,  prèviament  a  poder  obtenir  la  llicència,  els  imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 203/17 (2292/2017 Gestiona)
 
Sol·licitant:  COOPERATIVA  AGRÀRIA  I  SECCIÓ  DE  CRÈDIT  LA 
BORGENCA, SCCL
Localització: la Cavalleria, s/n
Referència cadastral: 2691001CF2929S0001OA

 



 

 
Obra a realitzar: 
Adequació  tecnològica  del  procés  de  recepció  i  condicionament  de 
l'oliva  de  les  seves  instal·lacions,  d’acord  amb  la  memòria  i  el  full 
d’asumeix signats per  l’enginyer agrònom Marc Prats Bernat, col·legiat 
núm. 732, visada amb el número E1700896 en data 15 de desembre de 
2017.
 

Pressupost: 8.924,00 €
ICIO 3,47%:  609,66 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 22,31 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 334,97 €
Fiança residus: 201,84€

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Per a la devolució de la fiança de 201,84€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Advertir el  senyor Joan Manel Torné Cubiró com a president de la 
Cooperativa Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL que una vegada 
finalitzades les obres,  caldrà  presentar  del  certificat  final  d’obra  signat  per 
tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la 
documentació  tècnica  presentada  i  que  es  compleixen  tots  els  requisits 
ambientals.
 
Tercer.-  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.
 

 

Expedient 2295/2017. Exp. 205/17. Denegació autorització obres. 
Telefonica de España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

DENEGACIÓ  D’AUTORITZACIÓ  D’OBRES  COMUNICADES  PER 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DOS PALS 
DE FUSTA TIPUS 8E (REF.  OBRA 7726255)  A L’AV.  JAUME I,  3-7  (EXP. 
NÚM. 205/17, 2295/2017).

En  data  29  de  novembre  de  2017  el  senyor  Alberto  Ortega  Sànchez  en 
representació  de  la  societat  Telefonica  de  España,  SAU  va  comunicar  la 
realització d’obres per a la instal·lació de dos pals de fusta tipus 8E (ref. Obra 
7726255) a l’av. Jaume I, 3-7 de les Borges Blanques. (Exp. núm. 205/17, 
2295/2017).

L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 15 de febrer de 
2018 emet el següent informe:

“INFORME TÈCNIC 
 
Expedient: 205/17
Gestiona.: 2295/2017
 
Sol·licitant: TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU
 
Objecte: Instal·lació de dos pals de fusta tipus 8E (ref. Obra 7726255) a 
l’av. Jaume I, 3-7 
 
Documentació  aportada:  Instància,  plànols  de  distribució;  aquesta 
documentació  SÍ  és  suficient  per  a  un  correcte  coneixement  dels 
treballs a realitzar.
 
Classificació jurídica del sòl: sòl urbà
Qualificació urbanística Sistema Viari 
 
Un  cop  revisada  la  sol·licitud,  els  Serveis  Tècnics  municipals  van 
desaconsellar aquesta instal·lació atès que els pals ocuparien una part 
important de l'escàs pas que té la vorera, impedint la normal circulació 
dels vianants. 
 
Per tal de trobar una altra solució al tema, consensuada per ambdues 
parts,  a  principis  de  desembre  passat  aquests  serveis  tècnics  van 
realitzar una visita in situ amb el tècnic de la companyia i es va acordar 
que des del  departament d'enginyeria  de Telefónica farien una nova 
sol·licitud amb un nova proposta, la qual, a data d’avui encara  no s’ha 
rebut.
 
D’acord  amb aquests  antecedents  s’informa desfavorablement  l’obra 
sol·licitada.”

 
D’acord  amb  el  contingut  d’aquest  informe  tècnic  i  les  prescripcions 
contingudes en el mateix, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultat 

 



 

atorgades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat 
ACORDA:
 
Primer.- Denegar l’autorització de la realització de les obres comunicades pel 
senyor Alberto Ortega Sànchez en representació de la societat Telefonica de 
España, SAU per a la instal·lació de dos pals de fusta tipus 8E (ref. Obra 
7726255) a l’av. Jaume I, 3-7 de les Borges Blanques. (Exp. núm. 205/17, 
2295/2017), atès que els pals ocuparien una part important de l'escàs pas que 
té la vorera, impedint la normal circulació dels vianants.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  al  senyor  Alberto  Ortega  Sànchez  en 
representació  de  la  societat  Telefonica  de  España,  SAU fent  constar  que 
contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar:
 
Recurs de reposició  potestatiu  davant  el  mateix  òrgan que ha dictat  l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació,  tal  com estableix  l’article  124 de la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.
 
Alternativament,  poden  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Expedient 516/2018. Adjudicació d'un contracte menor d'obres per 
excavació de rasa per instal.lar enllumenat públic al pont de la via

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES 
D’EXCAVACIÓ  D’UNA  RASA  PER  INSTAL·LAR UN  SISTEMA 
D’ENLLUMENAT  PÚBLIC  AL  PONT  DE  LA  VIA  DE  LES  BORGES 
BLANQUES

L’Ajuntament  ha  previst  contractar  els  treballs  d’excavació  d’una  rasa  per 
instal.lar  un  sistema  d’enllumenat  públic  al  pont  de  la  Via  de  les  Borges 
Blanques.

Es disposa dels següent pressupost:

 Obres i construccions Salvador Paris S.L., per import de 4.460,16 euros 
(IVA no inclòs). 

Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 

 



 

Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor d’obres atesa la seva durada i  el  seu pressupost  que no 
excedirà els 49.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).

S’ha  emès  informe  d’Intervenció  en  què  consta  que  un  cop  tramitada  la 
modificació  de  crèdit  01/2018  mitjançant  la  incorporació  de  romanents  de 
crèdit  i  02/2018  mitjançant  suplement  de  crèdit,  existirà  en  l’aplicació  del 
pressupost de despeses número 165 60902 crèdit adequat i suficient per a dur 
a terme aquest contracte.

De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.

De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.

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  OBRES  I  CONSTRUCCIONS  SALVADOR 
PARIS  S.L. ,  amb  CIF  núm.  B25550005  el  contracte  menor  d’obres 
d’excavació d’una rasa al pont de la via, per instal·lar un sistema d’enllumenat 
públic.

Segon.- El preu del contracte queda fixa en 5.396,79 €, (cinc mil tres-cents 
noranta-sis euros amb setanta-nou cèntims), amb el següent detall: 4.460,16 
€ de principal més 936,63 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
5.396,79  euros,  amb  càrrec  a l’aplicació  pressupostària  165  60902 del 
pressupost  de  despeses  municipal  vigent,  condicionant-ho  a  l’aprovació 
definitiva de les modificacions de crèdit 01/2018 i 02/2018.

Quart.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari 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.

 

Expedient 576/2018. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació i el 
plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Adequació de 
l'antic escorxador com a Sales per a entitats del municipi"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES: “ADEQUACIÓ DE 
L’ANTIC ESCORXADOR COM A SALES PER A ENTITATS DEL MUNICIPI” I 
APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES. 
Fets:
 
I.  Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques, en sessió de 22 de gener de 2018 es va aprovar inicialment el  
“Projecte bàsic i d’execució per adequar l’antic escorxador municipal com a 
locals  per  entitats  socials  del  municipi”  redactat  per  l’arquitecte  tècnic 
municipal  Francesc  Casals   Piera  amb  un  pressupost  d’execució   per   
contracte   de   60.474,52   €   (seixanta   mil   quatre-cents   setanta-quatre 
euros amb cinquanta-dos cèntims), IVA vigent inclòs.
 
II. Per provisió d’alcaldia de 19 de febrer de 2018, s’ha incoat l’expedient de 
contractació per a adjudicar l’execució de l’obra  ADEQUACIÓ DE L’ANTIC 
ESCORXADOR COM A SALES PER A ENTITATS DEL MUNICIPI.
 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques 
és tracta d’un contracte menor.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient per contractar aquesta obra.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
Atesa la definició que l’article 6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic formula en quan el contracte d’obres.
 
Atès el que disposen els articles 109, 110 i 111 del Reial Decret Legislatiu 

 



 

3/2011 de 14 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic formula en quant el contracte d’obres.
 
Atès  el  previst  a  l’art.  138.3  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, pel que fa al procediment d’adjudicació.
 
Atès les competències que la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic atorga a l’Alcaldia i el decret de l’Alcaldia de 84/2015 de juny, de 
delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local.
 
A la vista dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels seus membres:
 
ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Adequació de l’antic 
escorxador com a Sales per a entitats del municipi”.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  la  despesa  (AD)  per  import  de 
60.474,52 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida del pressupost 1521/61900.
 
Quart.-  Sol.licitar  a  les  següents  empreses  que  presentin  proposta,  en  el 
termini màxim de quinze dies naturals, a partir de rebre la notificació d’aquest 
acord:

 Mir Capdevila S.L. 
 Sans Escudero Emilio Francisco 
 Construccions Ilerplan S.L. 
 Jordi Bellmunt Montuj 
 Gerard Bellmunt Claret 
 Marc Sardà SCP

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses esmentades.
 

 

Expedient 145/2018. Aprovar l'adjudicació del contracte menor de l'obra 
"Reposició d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa 
Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Santa Vedruna"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA”
 
Fets:

En data 22 de gener de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Borges  Blanques  va  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores  del  procediment  de  contractació  de  l’obra  “Reposició 
d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en 
l’àmbit de C/ Santa Vedruna”.
 
En data 5 de febrer de 2018 va finalitzar el termini atorgat a cinc empreses del  
sector de la construcció per a la presentació de proposicions per participar en el 
procediment de licitació, amb un únic criteri de valoració per a la contractació de 
l’obra, sense rebre cap proposta.
 
El dia 6 de febrer de 2018 es van rebre les següents propostes:

  Emili Sans Escudero 
  Jordi Bellmunt Montuj 

El dia 8 de febrer de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura de  
la documentació del Sobre A i del Sobre B de les propostes presentades, amb el 
següent resultat:

1.     Relació d’empreses ADMESES:
Núm. Empresa Documentació 

1 Emili Sans Escudero Completa

2 Jordi Bellmunt Montuj Completa

 
2.     Valoració de les propostes del Sobre B (oferta econòmica)

Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

2 Emili Sans Escudero
48.148,70 €

                          
50,00   

1
Jordi Bellmunt Montuj

57.420,44 €
                          
41,92   

 
D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  l’empresa  o  licitador  amb  millor 
puntuació total és EMILI SANS ESCUDERO amb NIF: 43728196-K
 
Per decret d’alcaldia núm. 31/2018 de 9 de febrer es va requerir al Sr. Emili 
Sans Escudero  la  presentació  de  la  documentació  justificativa  dels  diferents 
apartats declarats, a l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
El Sr. Emili Sans Escudero ha aportat la documentació requerida.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret  d’Alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny,  per  unanimitat  dels seus 
membres, ACORDA: 

 



 

 
Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i 
valorada, per ordre decreixent,  de les ofertes presentades i  valorades per la 
contractació de l’obra “Reposició d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa  
Vedruna i Costa Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Santa Vedruna de les Borges 
Blanques”,  i  que  no  van  estar  declarades  desproporcionades  o  anormals, 
segons la qual, l’oferta que va obtenir la millor puntuació, amb subjecció al plec 
de  clàusules  administratives  i  tècniques  aprovats  al  seu  dia,  va  ser  la 
presentada pel Sr. EMILI SANS ESCUDERO amb NIF: 43728196-K pel preu de 
58.259,92 €, amb el següent detall: 48.148,70 € de principal més 10.111,22 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%
 
Relació  classificada  de  les  ofertes  no  declarades  desproporcionades  o 
anormals:
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Emili Sans Escudero
48.148,70 €

                          
50,00   

2
Jordi Bellmunt Montuj

57.420,44 €
                          
41,92   

 
L’empresari requerit, Emili Sans Escudero ha presentat amb data 12 de febrer 
de  2018,  la  documentació  justificativa  dels  diferents  apartats  declarats,  a 
l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
L’empresari  ha  acreditat  haver  constituït  la  garantia  definitiva  de  l’obra,  per 
import de 2.407,43 € (dos mil quatre-cents set euros amb quaranta-tres cèntims) 
mitjançant ingrés directe a l’oficina de recaptació de l’ajuntament el dia 12 de 
febrer de 2018.
 
Segon.-  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Reposició 
d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en 
l’àmbit de C/ Santa Vedruna” de les Borges Blanques a l’empresa Sr.  EMILI 
SANS ESCUDERO amb NIF: 43728196-K, pel preu de pel preu de 58.259,92 €, 
amb el següent detall: 48.148,70 € de principal més 10.111,22 € en concepte 
d’IVA al  tipus  del  21%, amb subjecció al  plec de clàusules  administratives  i 
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de 
les ofertes de l’empresa adjudicatària que n’han determinat la selecció: 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica  de  l’empresari:  48.148,70  €  més  10.111,22  €  (IVA)  = 
58.259,92 €.
 
Tercer.- Requerir a l’empresari adjudicatari perquè en el termini de 5 dies hàbils,  
a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  procedeixi  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 

 



 

Cinquè. Aprovar i autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 1532 61901 del 
pressupost de despeses vigent.
 
Sisé. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Setè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert  a  l’article  151.4  TRLCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat"  
 

 

Expedient 534/2018. Aprovar l'adjudicació de contractes menors de 
serveis per les inspeccions de les instal.lacions elèctriques de 
l'enllumenat públic i dels equipaments municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DELS  CONTRACTES  MENORS  DE 
SERVEIS DE REVISIÓ PERIÒDICA D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN 
EQUIPAMENTS  MUNICIPALS  I  DE  REVISIÓ  PERIÒDICA  DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC

L’Ajuntament de les Borges Blanques disposa d’instal•lacions elèctriques en 
equipaments  municipals  i  enllumenat  públic  que  requereixen  d’inspeccions 
periòdiques  cada  5  anys  per  part  d’una  Entitat  Col•laboradora  de 
l’Administració. Concretament:

Enllumenat: 19 instal•lacions
Equipaments: 13 instal•lacions
La majoria caduquen a data de maig-juny de 2018, data límit per a realitzar la 
nova inspecció periòdica. 3 caduquen el 2019 i 2 el 2020.

Els serveis tècnics municipals, per tal  d’obtenir millors preus i  per logística 
municipal  d’unificar  dates  de  venciment,  recomanen  passar  inspecció 
periòdica abans de maig de 2018 a totes les instal•lacions.

S’ha sol·licitat pressupost a dues empreses amb el següent detall:
 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, SLU:

Enllumenat públic: 2.385,00 euros, IVA no inclòs
Equipaments municipals: 1.645,00 euros, IVA no inclòs

 TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA:
Enllumenat públic: 2.061,00euros, IVA no inclòs
Equipaments municipals: 2.506,00 euros, IVA no inclòs

Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 

 



 

Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de serveis atesa la seva durada i el seu pressupost que no 
excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).

S’ha  emès  informe  d’Intervenció  acreditatiu  que  en  les  aplicacions  de 
despeses número 165 21000 i  920 21200 del  Pressupost  municipal  per  a 
l’exercici 2018 s’ha previst consignació pressupostària suficient per fer front a 
la despesa proposada.

De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.

De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.

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  ECA,  Entidad  Colaboradora  de  la 
Administración,  SLU,  amb  CIF  núm.  B08658601,  el  contracte  menor  de 
serveis  de  revisió  periòdica  d’instal·lacions  elèctriques  en  equipaments 
municipals, per un import de 1.645,00 euros, IVA no inclòs.

Segon.- Adjudicar a l’empresa TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification 
& Testing, SA, amb CIF núm. A59555466, el contracte menor de serveis de 
revisió periòdica de l’enllumenat públic, per un import de 2.061,00 euros, IVA 
no inclòs.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec al 
pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb el següent detall:

 Aplicació 165 21000: 2.701,86 euros 
 Aplicació 920 21200: 2.132,80 euros

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.

 

Expedient 2061/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte administratiu de 
l'obra Urbanització del C/ Abadia i part del C/ Carnisseria de les Borges 
Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“URBANITZACIÓ  DEL  C/  ABADIA I  PART  DEL  C/  CARNISSERIA DE  LES 
BORGES BLANQUES”
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en sessió de 5 de febrer de 2018 es va aprovar la relació efectuada per la Mesa 
de  Contractació,  classificada  i  valorada,  per  ordre  decreixent,  de  les  ofertes 
presentades i valorades per la contractació de l’obra “Urbanització del C/ Abadia i 
part del C/ Carnisseria de les Borges Blanques”, i que no van estar declarades 
desproporcionades o anormals, segons la qual, l’oferta que va obtenir la millor 
puntuació,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques 
aprovats  al  seu  dia,  va  ser  la  presentada  per  l’empresa  GRUPO 
TECNO-CONRAD S.L. amb NIF: B-65798282, pel preu de 116.885,12 €, amb el 
següent detall: 96.599,28 € de principal més 20.285,84 € en concepte d’IVA al 
tipus del 21%
 
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades o anormals:
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Grupo Tecno Conrad S.L.                  96.599,28 € 
                          
50,00   

2 Bardia Tarragó S.L.                119.733,63 € 
                          
40,34   

 
L’empresa requerida,  Grupo Tecno Conrad S.L. ha presentat  amb data 16 de 
febrer de 2018, la documentació justificativa dels diferents apartats declarats, a 
l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
L’empresa ja acreditat haver constituït la garantia definitiva de l’obra, per import 
de 4.829,96 € (quatre mil vuit-cents vint-i-nou euros amb noranta-sis cèntims) € 
mitjançant Assegurança ce Caució núm. 4186133.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de l’obra “Urbanització del C/ Abadia i 

 



 

part  del  C/  Carnisseria  de  les  Borges  Blanques”  a  l’empresa  GRUPO 
TECNO-CONRAD S.L. amb NIF: B-65798282, pel preu de 116.885,12 €, amb el 
següent detall: 96.599,28 € de principal més 20.285,84 € en concepte d’IVA al 
tipus del  21%, amb subjecció al  plec de clàusules administratives i  tècniques 
aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de les ofertes 
de l’empresa adjudicatària que n’han determinat la selecció: 
 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica  de  l’empresa:  96.599,28  €  més  20.285,84  €  (IVA)  = 
116.885,12 €.
 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 10 dies hàbils,  
a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  procedeixi  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
 
Tercer. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida  1532/ 61906 del pressupost 
general de l’Ajuntament.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert a l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant  
"http://www.contractaciopublica.gencat.cat"  
 

 

Expedient 580/2018. Adjudicació contracte menor de subministrament de 
material electrònic vari per a Les BorgesTv

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINSTRAMENT  DE  MATERIAL  ELECTRÒNIC  VARI  PER  A  LES 
BORGESTV

L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de material electrònic 
vari per a les instal·lacions de les BorgesTV.

Es disposa del pressupost presentat pel Sr. Cristian Giné Figuereo, per import 
de 2.953,33 euros (IVA no inclòs).

Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 

 



 

Refosa de la  Llei  de contractes  del  sector  públic,  ens trobem davant  d’un 
contracte menor de subministrament atesa la seva durada i el seu pressupost 
que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).

S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a l’aplicació 4911 22112 del 
Pressupost  municipal  de despeses per  a  l’exercici  2018 hi  ha  consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.

De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.

De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.

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  al  Sr.  Cristian  Giné  Figuereo,  amb  NIF  47696236D  el 
contracte  menor  de  subministrament  de  material  electrònic  vari  per  a  les 
instal·lacions  de  Les  BorgesTv,  per  un  import  de  3.573,53  euros,  amb  el 
següent detall: 2.953,33 euros de principal i 620,20 euros d’IVA.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
3.573,53  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  4911  22112  del 
pressupost municipal vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.

Quart.- 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.

 

Expedient 524/2018. Aprovar la sol.licitud de subvenció a l'OSIC per 
l'adquisició de llibres i diaris destinats a Bilioteques

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’OFICINA  DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I 
DIARIS  DESTINATS  A  BIBLIOTEQUES  DEL  SISTEMA  DE  LECTURA 
PÚBLICA DE CATALUNYA

En  el  DOCG  núm.  7556  de  data  12  de  febrer  de  2018  s’ha  publicat  la  
Resolució CLT/174/2018, de 2 de febrer, pel qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s’aprova la convocatòria  per a la concessió de subvencions en l'àmbit de 
les biblioteques per a l'any 2018 en la línia de subvencions per a l'adquisició 
de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya.

Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca 
comarcal Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció 
per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca.

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2051,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
per a l’adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca comarcal de les Borges 
Blanques, per import de 9.000,00 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.

 

Expedient 525/2018. Aprovar la sol.licitud de subvenció a l'OSIC per 
l'adquisició de novetats editorials per la Biblioteca comarcal de les 
Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  EN  ESPÈCIE  A 
L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL PER A L’ADQUISICIÓ 
DE NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL DE LES 
BORGES BLANQUES

En  el  DOCG  núm.  7556  de  data  12  de  febrer  de  2018  s’ha  publicat  la  
Resolució CLT/173/2018, de 2 de febrer, pel qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s’aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en 

 



 

l’àmbit  de les biblioteques per a l’any 2018   en la línia de subvencions en 
espècie  per  a  l'adquisició  de  novetats  editorials  en  català  o  en  occità 
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca 
comarcal Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció 
per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca.

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  una  subvenció  en  espècie  a  l’Oficina  de  Suport  a  la 
Iniciativa Cultural per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca 
comarcal de les Borges Blanques, per import de 6.000,00 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.

 

Expedient 582/2018. Aprovar la sol.licitud de subvenció a la Diputació de 
Lleida, per al funcionament de la Llar d'Infants municipal, curs 2016-2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER AL FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, 
CURS 2016-2017

En el BOP de Lleida número 34 de data 16 de febrer de 2018 s’ha publicat la 
convocatòria del programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants 
públiques de titularitat municipal, curs 2016-2017.

Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la llar d’infants  
municipal,  procedeix  acollir-se  a  aquest  programa  per  tal  d’obtenir 
finançament per a les despeses de funcionament i de personal docent, que 
són subvencionables.

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

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida la subvenció per al finançament de 
les depeses de funcionament de la llar d’infants municipal, curs 2016-2017, 
per un import de 49.000,00 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.
 

 

Expedient 558/2018. Cor Eurídice bestreta subvenció 2018

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 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

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

COR EURÍDICE: 1.965,50 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 

 



 

48022 del pressupost de l’exercici 2018.

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

Expedient 526/2018. Grup Motards subvenció 2017

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 2017.
 
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:
 
GRUP MOTARDS 900,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

Expedient 2335/2017. Concessió de Subvenció Directa o Nominativa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 2017
 
En data 11 de desembre de 2017, la Sra. Lídia Giné Olivart, amb DNI núm. 
47688217V, en representació de l’empresa Gioldent, SL amb NIF núm. 
B25719733, ha sol·licitat la subvenció per a la millora i desenvolupament local.
 
En data 13 de febrer de 2018, la Sra. Tere Àlvarez Sanvisén, Àrea 
d’intervenció i tresoreria de l’ Ajuntament de les Borges Blanques, ha emès el 
següent informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“En relació a l’atorgament de subvencions en matèria de desenvolupament 
local, convocatòria 2017, s’emet el següent, 
 
INFORME:
 
Antecedents: 
 
I. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de subvencions en matèria  
de desenvolupament local corresponents a l’exercici 2017, s’han presentat les  
següents:
 
Programa de Promoció Econòmica Comerç – Foment de la implantació de 
nous establiments i la modernització del comerç:
Empresa Gioldent, SL. Núm. registre: 3248/2017. Data: 11/12/2017Descripció 
de l’actuació: Adequació d’un despatx per destinar-lo a box de clínica dental.
 
II. L’empresa Gioldent, SL, ha aportat factures amb els corresponents 
justificants de pagament per import de 19.194,98 euros, IVA no inclòs.
 
III. L’actuació s’ha dut a terme en virtut de la comunicació d’obres número 
036/16.
 
IV. D’acord amb el disposat en l’article 2.1 e de les Clàusules particulars per a  
l’atorgament de subvencions en matèria de desenvolupament local correspon 
l’atorgament del següent ajut:
 
Gioldent, SL: 
 
Import actuació 19.194,98 euros.
 
100% dels primers 1.000,00 euros de despeses acreditada = 1.000,00 euros.
20% de la resta de despesa acreditada = 18.194,98 euros x 0,20 = 3.639,00 

 



 

euros
Total: 4.639,00 euros
 
Subvenció màxima: 2.000,00 euros
 
V. En l’aplicació pressupostària 430 47900 del pressupost de despeses per a 
l’exercici 2017 existeix crèdit pressupostari suficient per atendre l’atorgament 
d’aquesta subvenció.
 
Conclusió:
 
Vista la documentació aportada per l’interessat i d’acord amb el que disposa 
l’article 2.1 e de les Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions 
en matèria de desenvolupament local, s’informa favorablement de 
l’atorgament d’un ajut per import de 2.000,00 euros a l’empresa Gioldent, SL 
en el marc del Programa de Promoció Econòmica Comerç – Foment de la 
implantació de nous establiments i la modernització del comerç, any 2017.”
 
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,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Atorgar  a  l’empresa Gioldent,  Sl  la  subvenció  per  un  import  de 
2.000€ en matèria de desenvolupament local.
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 2.000€ en concepte 
de  subvenció  a  favor  de  l’empresa  esmentada  a  consignar  a  la  partida 
pressupostària corresponent.
 
TERCER.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció 
d’aquest Ajuntament, així com notificar aquesta resolució als beneficiaris en 
temps i forma.
 

 

Expedient 553/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 02 de febrer de 2018,  la Sra......., ha sol·licitat el servei de suport 
domiciliari. 

En data 05 de febrer de 2018 s’ha emès informe favorable de la treballadora 

 



 

social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada per la 
Sra. Francisca Aranda Arias.

D'acord amb el que disposa el Reglament de suport a l'atenció domiciliària 
l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora del preu públic del servei de suport a 
l'atenció domiciliària 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
 
ACORDA:
 
Primer.- Atorgar a la Sra. ... 1 hora setmanal de companyia en el domicili, a 
poder ser dimarts i/o dimecres per descans de la cuidadora principal i més 
endavant, si és possible, sortir a passeig.

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada 

 

Expedient 551/2018. Servei de Teleassistència o Ajuda a domicili

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 08 de febrer de 2018,  la Sra......,  ha sol·licitat el servei de suport 
domiciliari. 

En data 12 de febrer de 2018 s’ha emès informe favorable de la treballadora 
social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada per la 
Sra. Encarnación Garrido Rodríguez.

D'acord amb el que disposa el Reglament de suport a l'atenció domiciliària 
l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora del preu públic del servei de suport a 
l'atenció domiciliària 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
 
ACORDA:
 
Primer.-Atorgar a la Sra. ... el servei de suport domiciliari per sortir a passeig i 
companyia a domicili, de dues hores setmanals al matí.

 



 

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada 

 

Expedient 540/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari

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  :           55       fila  3ª 
Departament :           Lateral B Import            :           36,50 €
 
TOTAL                                                     36,50  €
 

 

Expedient 518/2018. Personal Ajuntament aprovació despeses 
assistència seminari actualització jurídica 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització i el pagament de les despeses d’inscripció per a l’assistència al 
13è. Seminari d’Actualització Jurídica 2018 que organitza la demarcació de 
Lleida  del  Col·legi  de  Secretaris,  Interventors  i  Tresorers  d’Administració 
Local.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 

 



 

membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2018, no pot 
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: 
Dies: 23 de febrer,  23 de març, 20 d’abril,  18 de maig, 15 de juny, 21 de 
setembre, 19 d’octubre i 23 de novembre de 2018
Horari: de 9:00h. a 14:00h.
Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (200 euros)
 
Nom: 
Dies: 23 de febrer,  23 de març, 20 d’abril,  18 de maig, 15 de juny, 21 de 
setembre, 19 d’octubre i 23 de novembre de 2018
Horari: de 9:00h. a 14:00h.
 Aportació Ajuntament: Inscripció al curs (200 euros)

 

Expedient 517/2018. Sorea liquidació cànon 4T 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  CÀNON  DE  LA  CONCESSIÓ  A 
L’EMPRESA SOREA DEL 4T. TRIMESTRE 2017 
 
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:
 
Aprovar la liquidació de comptes corresponent al quart trimestre de l’any 2017, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 38.041,87 €, presentada per l’presa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA - SOREA, 
SA.

 

Expedient 592/2017. Atorgament subvencions per a la rehabilitació de façanes en 
el nucli antic de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABLITACIÓ DE FAÇANES EN EL 
NUCLI ANTIC DE LES BORGES BLANQUES
 
Antecedents
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2017 es va aprovar la    
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes del 
nucli antic de les Borges Blanques, anualitat 2017.
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes en el nucli antic de les Borges Blanques van ser aprovades inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i van quedar aprovades definitivament en 
data 22 de juny de 2017. La seva publicació íntegra es troba en el  BOP de Lleida 
número 104 de data 31 de maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.
 
L’article sisè d’aquesta convocatòria estableix que la instrucció del procediment es durà 
a  terme  pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  que  emetran  informe  motivat  sobre  la 
valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits. 
 
Des del 23 de novembre al 31 de desembre de 2017 s’han presentat les següents 
sol·licituds de concessió de subvenció:
 
NOM SOL·LICITANT CONCEPTE OBRA ADREÇA ACTUACIÓ PRESSUPOST REFERÈNCIA CADASTRAL

Repicar i reparar 
l’arrebossat de les 
façanes, pintar-les, 
repassar els balcons i 
arreglar el sòcol 
(s'arreglaran les 
façanes en la seva 
totalitat)

Nou, 24/Santa 
Vedruna, 26 5.575,00

2390030CF2929S0001QA /
2390001CF2929S0001TA

Reparació integral de la 
façana (Reparar i pintar 
els balustres existents, 
netejar pedra de la 
façana i reparar 
l'arrebossat i pintar i 
substituir les canals 
existents) Nou, 27 6.251,15 2290006CF2929S0001SA
Actuacions de 
reparació i neteja de 
les façanes incloses al 
Projecte bàsic i 
executiu de reforma i 
rehabilitació d'un 
habitatge unifamiliar Pl. Constitució, 11 7.690,00 2191414CF2929S0001JA
Arreglar arrebossat i 
pintar tota la façana i 
arreglar els montants 
de les portes Hospital, 12 4.987,00 2191422CF2929S0001HA

 



 

PARRÒQUIA DE 
L'ASSUMPCIÓ DE 
LA MARE DE DÉU
 

Pintar les façanes i les 
reixes de les finestres
 Castell Alt, 1

 
5.252,70 2391701CF2929S0001GA

Repicar i arreglar 
desperfectes 
arrebossat façana, 
pintar-la i repassar 
balcons i pintar 
baranes Santa Vedruna, 28 2.311,96 2390002CF2929S0001FA

Arrebossar façana amb 
monocapa, col·locació 
de canals i baixants 
noves, formació de 
goteró i repàs de teula 
del voladís

Marquès d'Olivart, 
7 11.514,22 2390011CF2929S0001XA

 
Els serveis tècnics municipals en data 8 de febrer de 2018 emeten informe motivat 
sobre la valoració i  idoneïtat  de les obres i  el  compliment  dels requisits  exigits  als 
efectes de concedir la subvenció en els següents termes:
 

“Sol·licitud nº 15, …., c/ Nou, 27
 
L’edifici  s’emplaça dins  de l’àmbit  del  nucli  antic  i  per  tant  objecte  de poder 
acollir-se a la subvenció per a la rehabilitació de façanes.
 
El pressupost adjunt a la sol·licitud serveix per definir la intervenció i valorar si 
aquesta és objecte de ser subvencionada.
En el pressupost aportat hi ha partides d’obra, que per la definició que se’n fa, 
no es pot valorar si poden ser objecte de ser subvencionables, per tant caldrà 
que el titular defineixi més àmpliament el que suposa les partides següents:
 

Extracció de balcons existents i col·locació, amb un import de 1.050,25 €.
 
Ml de canal, amb part proporcional de peces especials. PVC blanc, amb 
un import de 2.002,13 €. Es considera que una canal de PVC no pot valer 
210,75 €/m i que el material utilitzat no és el idoni per trobar-se en l’àmbit  
del casc antic.

 
Per tot l’exposat es proposa deixar en suspens la sol·licitud de subvenció.
 
Sol·licitud nº 16, …., plaça Constitució, 11
 
….sol·liciten subvenció per la intervenció d’arranjament de façana del immoble 
emplaçat a la plaça Constitució, 11.
 
  
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 

 



 

supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 7.690 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color del
revestiment  de  la  façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i 
adequat a l’entorn de l’edifici.
 
L’actuació en façana, segons pressupost adjunt, es considera que és objecte de 
ser subvencionable, tot i això, atès que són intervencions puntuals, i que poden 
ser  les necessàries per  arranjar  definitivament tot  el  conjunt  de la  façana,  si 
finalment  aquestes  no  són  suficients  per  aconseguir-ho,  no  podran  ser 
subvencionables, ja que la subvenció té com a objectiu la rehabilitació integral 
de tota la façana.
 
Respecte al que ha plantejat el titular, verbalment, que aquesta intervenció no és 
objecte de nova llicència atès que els treballs ja estaven inclosos en la llicència 
d’obres amb nº d’expedient 87/2017 indicar que els treballs en façana que estan 
inclosos en el projecte i que els descriu en el punt MD2 són: El sistema evolvent  
no es objecte de cap actuació sobre la façana a excepció de la substitució de  
fusteries i la petita ampliació de la porta d’accés al garatge, sense modificar la  
configuració de la façana, en conseqüència les obres són objecte de llicència 
atès que no estaven incloses en la llicència d’obres anterior.
 
Sol·licitud nº 17, …., c/ Hospital, 12
 
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 
supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 4.987,00 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color del
revestiment  de  la  façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i 
adequat a l’entorn de l’edifici.
 
Tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta ho serà definitivament quan es 
comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de tota la façana, atès que 
la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota ella.. 

 
Sol·licitud nº 18, Parròquia Assumpció de la Mare de Déu, c/ Castell Alt, 1
 
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 
supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 5.252,70 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color del
revestiment  de  la  façana  serà  de  la  gama  dels  terrossos,  ocres  o  siena,  i 
adequat a l’entorn de l’edifici.
 

 



 

Tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta ho serà definitivament quan es 
comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de tota la façana, atès que 
la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota ella.
 
Sol·licitud nº 19, …., c/ Santa Vedruna, 28
 
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 
supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 2.311,96 €.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color de 
la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici.
 
Tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta ho serà definitivament quan es 
comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de tota la façana, atès que 
la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota ella.”

 
Posteriorment, en data 19 de febrer de 2018 el tècnic emet el següent informe motivat  
sobre la valoració i  idoneïtat  de les obres i  el  compliment  dels requisits  exigits  als 
efectes de concedir la subvenció en els següents termes:
 

Sol·licitud nº 14, …., c/ Nou, 24/Santa Vedruna, 26
 
L’edifici s’emplaça dins de l’àmbit del nucli antic i la intervenció es troba dins dels 
supòsits d’obres subvencionables per la rehabilitació de façanes. El pressupost 
d’execució de l’obra és de 5.575,00€.
 
Com a requisit per obtenir la subvenció i d’acord amb la base nº 17, el color de 
la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de 
l’edifici.
Tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta ho serà definitivament quan es 
comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de tota la façana, atès que 
la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota ella.”
 

Fonaments de dret
Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, aprovada en 
la  sessió plenària  del  dia  30  de març de 2017,  el  text  íntegre de la  qual  ha estat 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 104 de data 31 de maig de 
2017. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals.

 



 

 
A la vista del informes emesos pels serveis tècnics municipals,  la Junta de Govern 
Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 
15 de juny, aprova els següents ACORDS:
 
Primer.- Declarar les obres i els pressupostos que es detallen a continuació idonis als 
efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de façanes en el 
nucli antic de les Borges Blanques, d’acord amb els informes de valoració i idoneïtat de 
les obres emès pels serveis tècnics municipals en data 8 i 19 de febrer de 2018 per  
concórrer  les  circumstàncies  previstes  a  l’Ordenança  reguladora  de  les  bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el  
nucli antic de les Borges Blanques, aprovada en la sessió plenària del dia 30 de març 
de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida núm. 104 de data 31 de maig de 2017:
 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST 
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Repicar i arreglar 
l’arrebossat de les 
façanes, pintar-les, 
repassar els balcons i 
arreglar el sòcol 
(s'arreglaran les façanes 
en la seva totalitat)

Nou, 24/Santa 
Vedruna, 26 5.575,00

2390030CF2929S0001QA /
2390001CF2929S0001TA

Arreglar arrebossat i 
pintar tota la façana i 
arreglar els montants de 
les portes Hospital, 12 4.987,00 2191422CF2929S0001HA
Pintar les façanes i les 
reixes de les finestres
 Castell Alt, 1

 
5.252,70 2391701CF2929S0001GA

Repicar i arreglar 
desperfectes arrebossat 
façana, pintar-la i 
repassar balcons i pintar 
baranes

Santa Vedruna, 
28 2.311,96 2390002CF2929S0001FA

Arrebossar façana amb 
monocapa, col·locació de 
canals i baixants noves, 
formació de goteró i repàs 
de teula del voladís

Marquès 
d'Olivart, 7 11.514,22 2390011CF2929S0001XA

 
Segon.- Reconèixer als següents sol·licitants una subvenció equivalent del 50% del 
pressupost protegible, fins a un màxim de 3.000 euros per actuació, amb el següent 
detall: 
 

NOM SOL·LICITANT
IMPORT 
SUBVENCIONAT

2.787,50
2.493,50

PARRÒQUIA DE 
L'ASSUMPCIÓ DE LA 

2.626,35

 



 

MARE DE DÉU
 

1.155,98
3.000,00

 
 
Tercer.- Requerir als interessats que en el termini màxim de 10 dies, de de la data de la  
notificació  de  la  concessió  presentin  un  escrit  d’acceptació  d’aquesta  subvenció  al  
Registre  General  de  l’Ajuntament,  indicant  l’acceptació  de  la  subvenció  i  de  les 
condicions que constin en l’acta d’atorgament.
 
Quart.- Atorgar una bestreta del 100% de l’import de la subvenció una vegada s’hagi 
presentat l’escrit d’acceptació previst en l’acord anterior.
 
Cinquè.- Els beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a:
 

Obtenir la llicència d’obres prèviament al seu inici.
 
Realitzar l’obra que fonamenti la concessió de la subvenció en el termini màxim fixat 
i complir les condicions que determinen la concessió.
 
Justificar les despeses realitzades.
 
Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament.
 
Comunicar  a  l’Ajuntament,  amb  acreditació  documental,  l’obtenció  d’altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa finalitat.
 
Seguir els criteris tècnics sobre materials, colors, etc.

 
Sisè.- Les obres hauran de començar dins del mes següent a la recepció de la bestreta 
de la subvenció i s’hauran d’executar dins del termini de d’un mesos des de l'inici de les 
mateixes. S’acceptaran actuacions iniciades en l’any natural de la convocatòria. 
Setè.- Advertir els interessats, que tot i ser les obres objecte de subvenció, aquesta no 
serà definitiva fins que no es comprovi que la intervenció comporti la rehabilitació de 
tota la façana, atès que la subvenció té com a objecte la rehabilitació integral de tota 
ella.
 
Vuitè.- El termini de justificació d’haver executat les actuacions de rehabilitació serà 
d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas d’actuacions ja finalitzades en la 
data de la sol·licitud, el termini d’un mes es computarà des de la recepció de la bestreta 
de la subvenció. 
La  justificació  d’haver  executat  les  actuacions  de  rehabilitació  es  farà  mitjançant 
l’aportació de la documentació següent per part del beneficiari:
 
1. Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament.
2. Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau.

 



 

3. Factures que justifiquin l’import subvencionat.
 
Una vegada comprovada la documentació presentada, es procedirà a practicar la visita 
de comprovació i s’elaborarà informe tècnic sobre la correcta execució de l’obra.
En el cas que es detecti alguna deficiència o mancança es concedirà el termini màxim 
d’1  mes,  per  esmenar  les  anomalies.  Si  transcorregut  aquest  període no s’hagués 
produït l’esmena es perdrà la subvenció.
En  el  cas  que  el  cost  real  de  l’obra  acreditat  mitjançant  factures  sigui  inferior  al 
pressupost presentat a la sol·licitud de la llicència d’obres, es procedirà, en el termini 
màxim de 10 dies, a la devolució de la part proporcional de la subvenció abonada.
 
Vuitè.- Deixar en suspens la declaració d’idoneïtat de les obres i els pressupostos que 
es detallen a continuació als efectes d’atorgar les subvencions sol·licitades per a la 
rehabilitació de façanes en el  nucli  antic  de les Borges Blanques,  d’acord amb els 
informes de valoració i idoneïtat de les obres emès pels serveis tècnics municipals en 
data 8 i 19 de febrer de 2018.
 
NOM 
SOL·LICITANT

CONCEPTE OBRA
ADREÇA 
ACTUACIÓ

PRESSUPOST 
PROTEGIBLE

REFERÈNCIA 
CADASTRAL

Reparació integral de la 
façana (Reparar i pintar els 
balustres existents, netejar 
pedra de la façana i 
reparar l'arrebossat i 
pintar i substituir les 
canals existents) Nou, 27 6.251,15 2290006CF2929S0001SA
Actuacions de reparació 
i neteja de les façanes 
incloses al Projecte 
bàsic i executiu de 
reforma i rehabilitació 
d'un habitatge 
unifamiliar

Pl. Constitució, 
11 7.690,00 2191414CF2929S0001JA

 
Novè.- Requerir al senyor ….que defineixi més àmpliament el que suposa les partides 
següents:

Extracció de balcons existents i col·locació, amb un import de 1.050,25 €.
 
Ml de canal,  amb part  proporcional  de peces especials.  PVC blanc,  amb un 
import de 2.002,13 €. Es considera que una canal de PVC no pot valer 210,75 
€/m i que el material utilitzat no és el idoni per trobar-se en l’àmbit del casc antic.

Desè.-  Atorgar  al  senyor  ….  un  termini  de  10  dies  hàbils  (s’exclouen  dissabtes, 
diumenges i festius), comptadors des de la recepció d’aquest escrit per a la presentació 
d’aquesta documentació. Transcorregut aquest termini des del requeriment sense la 
presentació  d’aquesta  documentació,  es  declararà  el  desistiment  de  la  subvenció 
sol·licitada, mitjançant resolució.
 
Onzè.-  Requerir  la  la  senyora  ….  que  sol·licitin  l’oportuna  llicència  d’obres  per  a 
l’execució  del  treballs  d’actuació  en  façana  que  es  preveuen  en  el  pressupost 
presentat,  donat  que  aquests  no  estaven  inclosos  en  el  projecte  aportat  per  a 

 



 

l’atorgament de la llicència d’obres amb el núm. d’expedient 87/2017, fent-los esment 
que l’actuació en façana prevista, segons el pressupost aportat amb la sol·licitud de la  
subvenció, es considera que és objecte de ser subvencionable, tot i que, atès que són  
intervencions puntuals, i que poden ser les necessàries per arranjar definitivament tot 
el conjunt de la façana, si finalment aquestes no són suficients per aconseguir-ho, no 
podran ser  subvencionables,  ja  que la  subvenció  té  com a objectiu  la  rehabilitació 
integral de tota la façana.
 
Dotzè.- Atorgar a la senyora … un termini  de 10 dies hàbils (s’exclouen dissabtes,  
diumenges i festius), comptadors des de la recepció d’aquest escrit per a la sol·licitud 
d’aquesta llicència requerida. Transcorregut aquest termini des del requeriment sense 
la  presentació  d’aquesta  sol·licitud,  es  declararà  el  desistiment  de  la  subvenció 
sol·licitada, mitjançant resolució.
 
Tretzè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 
efectes oportuns. 

 

Expedient 571/2018. Aprovació de factures

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  2017,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016.

Fonaments de dret.-

Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 

Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 

Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 



 

 Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total de  305,80 € corresponent a l’exercici de 2017

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No se’n formulen

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

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 19 de febrer de 2018, 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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