
 

 Anonimitzada JGVL 43octubre16 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/43 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 / d’octubre / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Núria Palau Minguella 

Secretaria Anna Gallart Oró 

  ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
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

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

Excusa la seva assistència:
Enric Mir Pifarré   
Esther Vallés Fernàndez

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

 



 

Local, i 98.c) 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, la Presidenta en 
funcions obre la sessió.

Abans d’iniciar la sessió, la presidenta ef manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte:

 Aprovació d’una bestreta a l’entitat de la població, la Firra.

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  103.3  del  Real  Decret  Legislatiu 
2/2003 de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLMRLC i  82.3 del  Real  Decret 
2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF, la Junta de Govern Local 
ratifica  la  urgència  de  l’assumpte,  per  unanimitat  del  nombre  de  regidors 
presents a la sessió, que són quatre i acorda ampliar l’ordre del dia amb aquest 
punt.

D’aquesta manera l’odre del dia queda configurat de la següent manera:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 3213/2018. Adjudicació contracte menor de subministrament i 
instal.lació de focos al CTT

3. Expedient  3098/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció  del  projecte  i  direcció  de  l'obra  "Urbanització  del  carrer  de 
l'Hospital i tram de llevant del carrer Castell Baix"

4. Expedient  3240/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció del projecte elèctric del Bar Kiosk

5. Expedient 3235/2018. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la rehabilitació dels arcs dels porxos de la Plaça 
de l'1 d'octubre, anualitat 2018

6. Expedient  2325/2018.  Denegació  concessió  de  subvencions  a 
propietaris de locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de 
negocis, anualitat 2018

7. Expedient 2308/2018. Concessió de subvencions per a la rehabilitació 
d'habitatges destinats a joves, anualitat 2018

8. Expedient 3253/2018. Procediment Genèric .  Aprovació relació Impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 



 

9. Expedient 3187/2018.  Canvi  de Titularitat  del  Dret Funerari  Expedient 
3252/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums  per  festa  Castanyada  2018. 
Dones Rosada

10.Expedient  3254/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CRP  LES 
GARRIGUES  -  XII  JORNADA DE  LES  LLARS  D'INFANTS  DE  LES 
GARRIGUES

11. Expedient 3251/2018. Autorització ús Pl. 1 octubre - C/ Carme. Parada 
AECC. 16 octubre

12.Expedient  3255/2018.  Organització  d'Actes  Públics  AGROBORGES  - 
JORNADA FRUTÍCOLA 20188

13.Expedient 3256/2018. Proposta de Despesa

14.Aprovació bestreta a una entitat de la població

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 8 d'octubre de 
2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2  .  Expedient  3213/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament i instal.lació de focos al CTT

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE FOCUS AL CENTRE DE TENNIS TAULA
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  i  la  instal·lació  de  8 
focos nous al Centre de Tennis Taula 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 10 d’octubre de 2018, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any  2013  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  va  concloure  l’obra  de  
l’edifici destinat a Centre de Tecnificació del Tennis Taula.
 
Aquest edifici disposa d’una instal·lació d’il·luminació suficient per a la pràctica  
del tennis taula de competició a nivell nacional.
 
El club de tennis taula DKV BORGES VALL ha ascendit a divisions de nivell  
europeu,  la  qual  cosa  significa  complir  amb  la  normativa  de  competició  
europea, la qual exigeix una il·luminació més intensa que la que es disposa  
actualment en l’edifici del Centre de Tecnificació.
 
Per tal  d’evitar  sancions al  club i  adequar  la  instal·lació  d’il·luminació a la  
normativa europea és necessària l’ampliació d’aquesta amb la col·locació de  
nous focus per aconseguir els LUX necessaris.
 
Atesa aquesta circumstància,  és necessària la contractació d’una empresa  
per al subministrament i instal·lació dels esmentats focus al CTT.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Amadeu  Gras  i  Cunillera  i 
Josep Gras i Cunillera, SCP

J25229659 10.026,16 € (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  que  no  existeix 
consignació pressupostària suficient per dur a terme aquesta contractació. No 
obstant  això,  indica  que  s’ha  iniciat  l’expedient  de  modificació  de  crèdit 
06/2018 mitjançant  crèdit  extraordinari  i  suplement de crèdit,  que dotarà a 
l’aplicació número 341 21200 de crèdit pressupostari suficient per a fer front a 
aquesta despesa.
 
També  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  Amadeu  Gras  i  Cunillera  i  Josep  Gras  i 
Cunillera, SCP amb CIF J25229659, el contracte menor de subministrament i 
instal·lació de 8 focos nous al Centre de Tennis Taula 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  12.131,65  €  (dotze  mil  cent 
trenta-un euros amb seixanta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 10.026,16 € més 2.105,49 € 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 
12.131,35 euros, amb càrrec a l’aplicació 341 21200 del pressupost general 
de  l’Ajuntament,  condicionant-ho  a  l’aprovació  definitiva  de  l’expedient  de 
modificació de crèdit 06/2018.

 



 

 
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.

 

3.  Expedient  3098/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció  del  projecte  i  direcció  de  l'obra  "Urbanització  del  carrer  de 
l'Hospital i tram de llevant del carrer Castell Baix"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL 
CARRER DE L’HOSPITAL I  TRAM DE LLEVANT DEL CARRER CASTELL 
BAIX”
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  redacció  del  projecte  i  la 
direcció de l’obra “Urbanització del carrer de l’hospital i  tram de llevant del 
carrer Castell Baix”.
 
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 10 d’octubre de 2018, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Per tal de donar continuïtat al Projecte d’Intervenció Integral del casc antic de  
les Borges Blanques (Pla de Barris) es creu convenient realitzar les obres de  
renovació de la urbanització del carrer Hospital i  tram de llevant del carrer  
Castell  Baix, atenent les necessitats de millora de paviments i serveis que  
ambdues vies presenten.
 
Donades  les  característiques  de  l’obra  a  executar  és  necessària  la  
contractació  d’un  tècnic  per  a  la  redacció  del  projecte  i  posterior  direcció  
d’obra.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’arquitecte, Sr. Lluís Guasch Fort, 
amb DNI 40859867E, per import de 5.304,00 € (IVA no inclòs), d’acord amb el 
següent detall:

 



 

 
Honoraris redacció del projecte: 2.652,00€ (IVA no inclòs)
Honoraris direcció d’obra: 2.652,00€ (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 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 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’arquitecte  tècnic,  Sr.  Lluís  Guasch  Fort,  amb  DNI 
40859867E, el contracte menor de redacció del projecte i la direcció de l’obra 
“Urbanització del carrer de l’hospital i tram de llevant del carrer Castell Baix”, 
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 6.417,84 € (sis mil quatre-cents 
disset euros amb vuitanta-quatre cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 5.304,00 € més 1.113,84 € 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 
6.417,84 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.

 

4.  Expedient  3240/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
redacció del projecte elèctric del Bar Kiosk

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC DEL BAR KIOSK
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de redacció del projecte elèctric de 
baixa tensió del Bar Kiosk del Terrall 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 11 d’octubre de 2018, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Està prevista la intervenció per a la reforma del Bar els Jardins, en aquesta  
es fa nova la instal·lació elèctrica per tal d’adaptar-la a la normativa actual.
 
Atès que es tracta d’un local de pública concurrència la instal·lació elèctrica  
s’ha de legalitzar el que comporta l’elaboració d’un projecte tècnic de baixa  
tensió redactat per tècnic competent.
 
Per  tot  el  que  s’ha  exposat,  es  considera  necessari  la  contractació  dels  
serveis que es detalla a l’oferta presentada.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Artec4 Les Garrigues, 
SCP, amb CIF J25682204, per import de 980,00€ (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 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 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  Artec4  Les  Garrigues,  SCP,  amb  CIF 
J25682204,  el  contracte  menor  de  redacció  del  projecte  elèctric  de  baixa 
tensió  del  Bar  Kiosk  del  Terrall  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 1.185,80 € (mil cent vuitanta-cinc 
euros amb vuitanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 980,00 € 
més 205,80 € 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 
1.185,80 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.

 

 



 

5. Expedient 3235/2018. Aprovació de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a la rehabilitació dels arcs dels porxos de la Plaça 
de l'1 d'octubre, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ARCS DELS PORXOS DE 
LA PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, ANUALITAT 2018
 
En sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques var acordat aprovar inicialment l’ordenança reguladora de 
les  bases  específiques  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació dels arcs dels porxos de la Plaça de l’1 d’octubre.
 
L’ordenança es va publicar íntegrament en el BOP de Lleida núm. 189 de data 
28 de setembre de 2018 i en la web de l’Ajuntament.
 
És  voluntat  d’aquest  Ajuntament  obrir  la  convocatòria  per  a  la  concessió 
d’aquests ajuts per a l’any 2018.
 
Vist l’informe d’existència de crèdit emès per intervenció.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  núermo  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació dels arcs dels porxos de la Plaça de l’1 d’octubre, anualitat 2018.
 
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
 
Primer.- Bases reguladores
Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de  subvencions  per  a  la 
rehabilitació  dels  arcs  dels  porxos  de  la  Plaça  de  l’1  d’octubre  van  ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2018 i 
van quedar aprovades definitivament en data 21 de setembre de 2018. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 189 de data 28 
de setembre de 2018 i en la web de l’Ajuntament.
 
Segon.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la rehabilitació 
dels arcs dels porxos de la Plaça de l’1 d’octubre, per a l’any 2018.
 
Tercer.- Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 5.000,00 euros i anirà a càrrec 

 



 

de  l’aplicació  pressupostària  1521  48001  de  l’estat  de  despeses  del 
pressupost per a l’exercici 2018.
La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 75% dels costos de 
rehabilitació satisfets, fins a esgotar el crèdit previst per aquesta convocatòria.
 
Quart.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els propietaris d’edificis situats a la 
Plaça de l’1 d’octubre que disposin d’arcs en la seva plata baixa i realitzin 
actuacions de rehabilitació dels mateixos.
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  s’iniciarà  al  dia  següent  de  la 
publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 30 de 
novembre de 2018.
 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució
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.
A la  vista  de  l’informe emès pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  la  Junta  de 
Govern Local resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Setè.- Altres dades

a. Despeses subvencionables
Seran subvencionables els costos de rehabilitació dels arcs que satisfacin 
els beneficiaris, IVA inclòs.
A aquest  efecte,  es  tindrà  en  compte  l’import  declarat  per  al  càlcul  de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
 
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol 
dels mitjans admesos en la legislació vigent.
 
c. Documentació de la sol·licitud
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la 
Base 9a de les bases específiques.
 
d. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de 
la presentació de la sol·licitud
 
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables 
Les obres  s’hauran d’executar  en  el  termini  màxim d’un  any des  de la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.

S’acceptaran actuacions  ja  iniciades  o  executades  amb anterioritat  a  la 

 



 

publicació  d’aquesta convocatòria,  sempre que s’hagin dut  a terme dins 
l’any 2018.

El termini de justificació 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 notificació de la concessió.
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques.
 

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 5.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1521 48001 de l’estat de despeses del pressupost 
per a l’exercici 2018.
 
Tercer.- Disposar la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província  de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i  al  Tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques.

 

6.  Expedient  2325/2018.  Denegació  concessió  de  subvencions  a 
propietaris de locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de 
negocis, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGACIÓ  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  PROPIETARIS  DE 
LOCALS QUE ES LLOGUIN PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS I/O DE 
NEGOCIS, ANUALITAT 2018
 
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol  de 2018 es va 
aprovar la   convocatòria per a la concessió de subvencions a propietaris de 
locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 
2018.
 
Les bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser 
aprovades inicialment pel  Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 
2017. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de 
data 7 de febrer de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 
de març de 2018.
 
Durant del període comprès entre el dia 14 de setembre de 2018 i 3 d’octubre 
de 2018, s’han presentat les següents sol·licituds de concessió de subvenció:
 
-Sol·licitant: La Clau del Confort, SL. Data: 20/09/2018. Nº Registre: 2529/18
 

 



 

L'article sisè d'aquesta convocatòria estableix que la Junta de Govern Local 
examinarà la sol·licitud i la documentació que l’acompanya i resoldrà sobre la 
procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions  a  propietaris  de  locals  que  es  lloguin  per  a  establiments 
comercials  i/o  de  negocis,  aprovada  en  la  sessió  plenària  del  dia  30  de 
novembre de 2017, el text íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de febrer de 2018.
 
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.
 
Un  cop  examinades  les  sol·licituds  i  la  documentació  que  les  acompanya 
d’acord amb la Base 8a de les bases específiques, 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.- Denegar la següent sol·licitud presentada per a propietaris de locals 
que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 2018:
 
-La Clau del Confort, SL. Import: 300,00 euros.
 
Motiu:  No es  considera  que es  tracti  d’un  local  desocupat  als  efectes  del 
previst en l’article 1 de les bases específiques reguladores de la subvenció.
 
Segon.- Notificar  aquest  acord  al  sol·licitant  interessat  en  temps  i  forma, 
oferint-li els recursos pertinents.

 

7. Expedient 2308/2018. Concessió de subvencions per a la rehabilitació 
d'habitatges destinats a joves, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LA  REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES DESTINATS A JOVES, ANUALITAT 2018
 
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol  de 2018 es va 

 



 

aprovar  la   convocatòria  per  a  la  concessió  de  per  a  la  rehabilitació 
d’habitatges destinats a joves, anualitat 2018.
 
Les bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser 
aprovades inicialment pel  Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 
2017. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de 
data 7 de febrer de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 
de març de 2018.
 
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 19 de juliol de 
2018 i, fins al dia 9 d’octubre de 2018, s’han presentat les següents sol·licituds 
complertes:
 
-Sol·licitant: 
Data: 03/08/2018. Nº Registre: 2205/18
Pressupost actuació: 50.033,73 €   Import sol·licitat: 1.000,00 €
 
-Sol·licitant: 
Data: 20/09/2018. Nº Registre: 2524/18
Pressupost actuació: 1.109,00 €   Import sol·licitat: 554,50 €
 
D'acord  amb  l'article  sisè  d'aquesta  convocatòria  els  Serveis  Tècnics 
Municipals  han emès informe motivat  sobre  la  valoració  i  idoneïtat  de  les 
obres i el compliment dels requisits exigits.
 
A la  vista  d’aquest  informe,  la  Junta  de  Govern  Local  resoldrà  sobre  la 
procedència de l’atorgament de la subvenció.
 
Fonaments de dret

Ordenança  reguladora  de  les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  de 
subvencions per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves, aprovada en 
la sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017, el text íntegre de la qual  
ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 
de febrer de 2018.
 
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.
 
Un  cop  examinades  les  sol·licituds  i  la  documentació  que  les  acompanya 
d’acord amb la Base 9a de les bases específiques, 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  les  sol·licituds  presentades  i  atorgar  les  següents 
subvencions  per  a  la  rehabilitació  d’habitatges  destinats  a  joves,  anualitat 
2018:
 
-..... Import de la subvenció: 1.000,00 euros
- .... Import de la subvenció: 554,50 euros
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
1.554,50 euros, amb càrrec a l’aplicació número 1521 48000 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2018.
 
Tercer.- Les obres s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la 
notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
 
El termini de justificació 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 notificació de la concessió.
 
La  documentació  justificativa  es  preveu  en  la  Base  12a  de  les  bases 
específiques.
 
Quart.- 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.
 
Cinquè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

 

8 . Expedient 3253/2018. Procediment Genèric . Aprovació relació Impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
 
Fets:
 
 S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques.
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 

 



 

de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
  
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //1.835,34// €
  
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos 
que pugui interposar
 
  

RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA 15/10/2018

Referència:        2039366

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/18)

Antic titular

Data:                     14/03/2017

Import:                12,79 

 

Referència:        2039363

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/18)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2018

Import:                12,79     

 

Referència:        2039298

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/18)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017

Import:                12,79

 

 



 

Referència:        2039297

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4  (1/18)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017

Import:                12,79

 

Referència:        2039296

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/18)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017

Import:                12,79

 

 

Referència:        2024096

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/18)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017

Import:                12,79

 

Referència:        2020402

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/3)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017         

Import:                76,70     

 

Referència:        2020408

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/12)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2018

 



 

Import:                19,18

 

Referència:        2020406

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/12)

Antic titular

Data:                     14/03/2017

Import:                19,18 

 

 

Referència:        2020407

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/12)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017         

Import:                19,18

 

Referència:        2020409

Immoble:            Ensenyança, 24 B,  7-4 (1/12)

Antic titular:       

Data:                     14/03/2017

Import:                19,18     

 

Referència:        2046320

Immoble:            JOAN MARAGALL, 46 (40%)

Antic titular:       

Data:                     11/05/2017

Import:                109,28

 

Referència:        2046311

Immoble:            AV SARDANA, 1 PK 11

 



 

Antic titular:       SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SLU

Nou titular:        VALLES RUBINAT SL , B25317694, RAVAL DEL CARME, 38

Data:                     26/05/2017

Import:                21,15 

 

Referència:        2046308

Immoble:            AV SARDANA, 1, BXS

Antic titular:       SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SLU

Nou titular:        VALLES RUBINAT SL

Data:                     26/05/2017

Import:                177,21

 

Referència:        2046307

Immoble:            AV SARDANA, 1, PK 9

Antic titular:       SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SLU

Nou titular:        VALLES RUBINAT SL

Data:                     26/05/2017

Import:                21,15

 

Referència:        2046315

Immoble:            CASTELL BAIX, 15

Antic titular:       

Data:                     22/05/2017

Import:                1276,39

 

 

TOTAL      //1.835,34// €

 

9 . Expedient 3187/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

 



 

…

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIO DE TÍTOL DE COLUMBARI
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar  l’obra de construcció de 
nous nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un nínxol, la Junta de Govern Local , en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA:
  
Concedir el TÍTOL DE COLUMBARI– DRET FUNERARI a la següent petició. 
Així mateix , aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de 
nínxol al Cementiri Local.
 
 Departament :          Est Central A 
Nínxol número :           5 
Fila                   :        2ª 
Nom adquirent :           
Import               :        448,00 € 

 

10  .  Expedient  3252/2018.  Autorització  ús  Sala  Grums  per  festa 
Castanyada 2018. Dones Rosada

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 : ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 
ESPAI : SALA GRUMS   (Anna Rufié ja ho sap) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA : Pl. 1 Octubre, 30 1r (Centre Cívic) 
DIA UTILITZACIÓ : 25 OCTUBRE 2018 
HORARI : Tot el dia. La festa serà a la tarda 
MOTIU : CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA 
MATERIAL :        150 CADIRES I LES TAULES CORRESPONENTS 
 
Observacions:  Per  tal  que  aquesta  celebració  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

11  .  Expedient  3254/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CRP  LES 
GARRIGUES  -  XII  JORNADA  DE  LES  LLARS  D'INFANTS  DE  LES 
GARRIGUES

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.
 

  GIMNÀS ESCOLA JOAN XXIII
 
 ENTITAT :                  CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE LES 
GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        crp-garrigues@xtec.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      27/10/2018
 HORARI :                     de 9 h. a 14:30 h.
 MOTIU :                       "XII JORNADA DE LES LLARS D’INFANTS DE LES 
GARRIGUES”
 
MATERIAL 

120 cadires
10 taules 
 

Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant 
l’esdeveniment de manera correcta en bosses separades i que els dipositeu al 
contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.
 

 

12 . Expedient 3251/2018. Autorització ús Pl. 1 octubre - C/ Carme. 
Parada AECC. 16 octubre

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
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- 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 : AECC 
ESPAI : PL. 1 OCTUBRE – C/ CARME 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: imma_sole@hotmail.com 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : 16 OCTUBRE 2018 
HORARI : DE 10:00H A 13:00H 
MOTIU : POSAR TAULA. DIA DEL CÀNCER DE MAMA. AECC. MERCAT 
MATERIAL :           2 CADIRES
                               1 TAULA
 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  esdeveniment  sigui  més  sostenible,  us 
recordem la necessitat que separeu els residus generats de manera correcta 
en bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, 
orgànic, envasos, vidre i cartró.

 

13 . Expedient 3255/2018. Organització d'Actes Públics AGROBORGES - 
JORNADA FRUTÍCOLA 20188

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 :                 AGROBORGES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        ad@groborges.com
 DIA UTILITZACIÓ :      19/10/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 12:00 h.
 MOTIU :                       "JORNADA FRUTÍCOLA 2018”
 
MATERIAL 

300 cadires
50 taules 
 

Observacions: Recolliran el material dimecres o dijous, però cal que el retornin 
el mateix divendres dia 19 per la tarda ja que es necessita per la Fira de la  
Cervesa (FIRRA) el dissabte. Cal coordinar-se amb la brigada per la recollida i  
retorn del material.
 
El material cedit haurà de ser retornat el mateix divendres al vespre.

 

14 . Expedient 3256/2018. 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 
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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 173.441,94€ corresponent a l’exercici de 2018 

 

15. Expedient 3299/2018. Amics de la cervesa 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 población

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 la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels  
seus membres assistents:

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

AMICS DE LA CERVESA 500,00 euros

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  430 
48042 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.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

16 . Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 8 al 12 d'octubre de 2018, per al seu coneixement

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

17.- 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 15:30 h del dia 16 d’octubre de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

La presidenta e.f. La secretaria

Núria Palau Minguella Anna Gallart Oró
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