
 

AnonimitzadaJGVL 53desembre27 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/53 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de desembre / 2018 

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

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
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 :
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Excusa la seva assistència:
Ariadna Salla Gallart, per motius laborals

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 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient  3793/2018.  Aprovar  l'adhesió  a  la  segona  pròrroga  del 
contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci 
pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U.

3. Expedient  3376/2018.  Llicències  d'Activitat.  Canvi  de  titularitat  de  la 
perruqueria a favor de ....

4. Expedient  3942/2018.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  o  Renúncia). 
BAIXA DE L'ACTIVITAT DE LA SRA. .....

5. Expedient 3932/2018. Llicències d'Ocupació. Gual permanent de .....

6. Expedient 2414/2018. Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 297/2018 de 10 
de desembre

7. Expedient 3235/2018. Concessió de subvencions per a la rehabilització 
dels arcs dels porxos de la Plaça de l'1 d'octubre, anualitat 2018

8. Expedient 3973/2018. Grup Esplai Apassomi subvenció 2018

9. Expedient 3976/2018. Agrupació de Comerciants subvenció 2018

10.Expedient  2960/2018.  Associació  de  dones  la  Rosada  pendent 
subvenció any 2018

11. Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges ratificació Decrets d'Alcaldia 
bestretes subvenció 2019

12.Expedient  3986/2018.  Autorització  ús  sala  d'actes  Centre  Cívic  per 
reunió juntes locals garrigues AECC. 15 gener 19

13.Expedient  3927/2018.  Autorització  ús  pàrquing  Camp  d'Esports  per 
cremar ninots. Festa típica Equador. 31 desembre

14.Expedient 3982/2018. Proposta de Despesa

 

 



 

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  19  de 
desembre de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 

2 . Expedient 3793/2018. Aprovar l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 
derivat  de  l'acord  marc  de  subministrament  d'energia  elèctrica  amb 
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  adjudicat  pel  Consorci  pel 
Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Proposta  d'adhesió  d’adhesió  a  la  segona  pròrroga  del  contracte  derivat 
2015.05-d01  de  l’acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  amb 
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).  
 
ANTECEDENTS
1.-  El  Consorci  Català  pel  desenvolupament  Local  (CCDL),  per  encàrrec  de 
l’Associació  Catalana  de Municipis  (ACM),  va  aprovar  en  la  sessió  de  la  seva 
Comissió  Executiva  de  data  6  d’octubre  de  2016,  i  prèvia  tramitació  del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió 
de  la  Comissió  Executiva  de  data  9  de  juny  de  2016  i  publicats  al  perfil  de 
contractant  de  l’entitat,  adjudicar  l’Acord  marc  pel  subministrament  d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), 
d’acord  amb  el  següent  detall  d’empreses  seleccionades  per  lots:  1)  AURA 
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS 
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis 
SDG SA)”:  Lots  AT i  BT,  5)  “IBERDROLA CLIENTES,  SAU”:  Lots  AT i  BT i  6) 
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
 

 



 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats 
al  perfil  de contactant de l’entitat,  el  CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de 
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre 
de  2016,  el  contracte  derivat  (Exp.  D01-2015.05)  de  l’Acord  marc  pel 
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona 
a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP 
que  va  regir  la  licitació  de  l’Acord  marc  del  que  deriva  referenciat  a  l’apartat 
anterior, i  que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les 
fórmules  per  a  l’adjudicació  dels  corresponents  contractes  derivats  de 
subministrament,  la  possibilitat  de  realitzar  una  subhasta  electrònica  entre  els 
empreses seleccionades en l’Acord marc. 
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el  CCDL i l’entitat 
mercantil  adjudicatària  ENDESA ENERGIA,  SAU,  el  corresponent  contracte  de 
subministrament  elèctric,  licitat  de  conformitat  amb  el  procediment  derivat 
referenciat a l’apartat anterior. 
 
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació 
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord 
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió,  
al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc 
pel  subministrament  elèctric  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya 
(Expedient  de  contractació  núm.  2015.05  –  D01)  a  favor  de  l’ACM,  com  a 
modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren 
en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
 
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la 
pròrroga del  contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des 
de  l’1  de  gener  de  2018,  en  els  mateixos  termes  i  condicions  d’execució  del 
contracte  i  prestació  del  subministrament  d’electricitat  establerts  al  plec  de 
clàusules administratives, abans citat.
 
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 
segona pròrroga del  contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 

 



 

entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar  des  de  l’1  de  gener  de  2019,  en  els  mateixos  termes  i  condicions 
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al 
plec de clàusules administratives, abans citat. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 
I.- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) dedica 
els seus articles 2019 a 222 a la regulació dels Acords Marc, sens perjudici de la 
resta de normes comuns per a tot els tipus de contractes que resulten d'aplicació.
 
II.- L'article 196 preveu que els òrgans de contractació de les entitats locals poden 
concloure acords marc, amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a 
que hauran d’ajustar-se els contractes que pretenguin adjudicar durant un termini 
determinat,  en particular  pel  que fa  referència als  preus,  i  en el  seu cas a les 
quanties previstes, sempre que el  recurs a aquests instruments no s’efectuï  de 
manera abusiva o de manera que alteri la competència.
 
En  aquest  cas,  el  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  ha  tramitat 
l’expedient de conformitat amb la normativa aplicable a la contractació del Sector 
Públic, trobant-se a l'expedient el Plec de clàusules tècniques i jurídiques que han 
regit la contractació, documentació referent a les ofertes de les empreses que han 
resultat adjudicatàries i el resum de les ofertes tècniques.
 
III.- Un acord marc és un Conveni celebrat entre un o varis òrgans de contractació i  
un o varis empresaris per establir les condicions que han de regir els contractes 
particulars que en funció de les  necessitats,  es puguin concloure  amb aquests 
durant  un període determinat.  La durada d’un acord marc no podrà excedir  de 
quatre anys, excepte casos excepcionals degudament justificats.
 
IV.- L'adhesió a l'Acord Marc proposada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
suposaria  la  posterior  observança  de  l'article  221  de  la  LCSP  pel  que  fa  a 
l'adjudicació dels contractes que s'hi basen.
 
V.- Òrgan competent: Correspon a la Junta de Govern Local en exercici  de les 
facultats delegades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, d’acord amb 
la Disposició Addicional 2a de la LCSP
 
VI.-  Sens  perjudici  de  l’anterior,  resulten  igualment  d’aplicació  els  preceptes 
següents:
 
Primer.-  Plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats  al  perfil  de  contractant  de  l’entitat,  que  regeixen  l’Acord  marc  pel 
subministrament  d’energia  elèctrica,  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de 
Catalunya (Exp. 2015.05).

 



 

 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència  del  CCDL de  data  27  d’octubre  de  2016  i  publicats  al  perfil  de 
contactant  de  l’entitat  que  regeixen  el  contracte  derivat  de  l'Acord  marc  del 
subministrament  d’energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
 
Tercer.-  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual  s’aprova el  Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al  
156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc 
i  23.2  respecte  al  règim  de  vigència  i  pròrrogues  dels  contractes,  i  resta  de 
normativa concordant aplicable. 
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents  concordants  en  matèria  de  règim  local  que  regulen  el  règim  de 
funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei 
d’organització comarcal.
 
Amb data 11 de desembre de 2018, s’ha emès informe tècnic sobre la proposta de 
nous preus per part de l’Enginyer municipal Sr. Xavier Arqués, del qual es desprèn 
que la nova licitació comporta un increment de preus en P3 (horari de nit), amb 
valors que van del 20,4% al 26,3%, que afectaran, bàsicament l’enllumenat públic. 
Els preus del terme de potència no sofreixen variació.
 
 
Per part  d’Intervenció s’ha certificat l’existència de crèdit  adequat i  suficient per 
atendre aquesta contractació.
 
Vist  l’informe jurídic  de  secretaria  que conta  a  l’expedient,  la  Junta  de Govern 
Local, en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 
de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres:
 
Primer.-  Disposar  l’adhesió  del  municipi  de  les  Borges  Blanques  a  la  segona 
prorroga  del  contracte  derivat  (Exp.  2015.05  D1)  de  l’Acord  marc  de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de 
desembre  de  2019,  d’acord  amb el  següent  detall  de  condicions  econòmiques 
especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:   Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,783

 



 

Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936

Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383

Sublot BT7 2.1A 145,923

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864

Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518

Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025

Sublot BT13 3.0AP1 114,705

Sublot BT14 3.0AP2 100,729

Sublot BT15 3.0AP3 73,115

 
Lot 2 Alta Tensió (AT): 
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 103,031

Sublot AT2 3.1AP2 95,196

Sublot AT3 3.1AP3 77,043

Sublot AT4 6.1AP1 119,110

Sublot AT5 6.1AP2 101,920

Sublot AT6 6.1AP3 95,168

Sublot AT7 6.1AP4 85,598

Sublot AT8 6.1AP5 79,118

Sublot AT9 6.1AP6 69,993

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  procediment  derivat 
(Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

 



 

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

 

Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

 
Els  preus  del  terme  de  potència  són  fixats  per  la  regulació  vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i  
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia  SAU,  com  a  empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.
 
Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Central  de  contractació  de  l’ACM 
(preferentment  per  e-notum  al  NIF  G6436064  i  el  correu  electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona).
 

 

3 . Expedient 3376/2018. Llicències d'Activitat. Canvi de titularitat de la 
perruqueria a favor de .....

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS
 
El Sr. ..... ha assabentat a l’Ajuntament de les Borges Blanques del canvi de 
titularitat  de  l’activitat  de  perruqueria  al  local  situat  al  Raval  de  Lleida,  37 
baixos.
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer municipal en data 18 de desembre ha 
emès el següent informe, que transcrit literalment és el següent: 

 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Nou titular: ....
Expedient d’activitats: 3376/2018
Expedient d’activitats anterior: 860/17, 10/2011 
Codi Control: 
Activitat: Perruqueria
Emplaçament:     c/ Raval de Lleida, 37 baixos
Documentació:
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Declaració responsable
ANTECEDENTS
L’establiment és existent,  amb assabentat  de  l’Ajuntament per la  Junta de Govern Local  de data 7  
d’agost de 2017 (exp. 860/2017) com activitat innòcua sotmesa a declaració responsable.

El local disposa d’una superfície construïda de 93,46 m2.
FETS
Es presenta comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 22 d’octubre de  
2018) per a un canvi de nom a favor de ......, així com també la declaració responsable de data 25  
d’octubre.
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat  descrita  està  directament  inclosa  en  l’annex-I  de  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 .
Epígraf: S-9602
Descripció: “Perruqueria i altres tractaments de bellesa”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 93,46 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.
 Nou Titular....)
 Emplaçament:                      c/ Raval de Lleida, 37 baixos
Activitat:                               Perruqueria
Caldrà notificar al nou titular l’obligació de complir amb les condicions imposades a  
l’anterior titular.
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 del canvi de titularitat de l'activitat de 
perruqueria al Raval de Lleida, 37baixos a favor del Sr. ......
 
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. 
 

 

4 . Expedient 3942/2018. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia). 
BAIXA DE L'ACTIVITAT DE LA SRA. ......

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS. BAIXA DE L’ACTIVITAT
 
La Sra. ...... en data 10 de desembre de 2018, ha comunicat a l’Ajuntament de 
les  Borges  Blanques  la  Baixa  de  la  seva  activitat,  amb  núm.  d’expedient 
16/2009,  de  venda  al  detall  de  productes  alimentaris  amb  obrador  de 
carnisseria, ubicat al local del C. Marqués d’ Olivart, 7 baixos de les Borges 
Blanques.
 
Documentació aportada
Instància
Baixa de l’IAE
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 de baixa de l’activitat 
de venda al detall de productes alimentaris amb obrador de carnisseria, ubicat 
al local situat al C. Marqués d’Olivart, 7 baixos de les Borges Blanques.
 
SEGON.-  Donar  de  baixar  a  la  interessada de  tots  els  tributs  derivats  de 
l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma. 

 

5 . Expedient 3932/2018. Llicències d'Ocupació. Gual permanent de ......

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres:
 
.....
c/ Comerç, 3
25400 Les Borges Blanques
GUAL 805
 
Taxa any 2019                                 92,50 €
Taxa placa                                        16,00 €
Total.                                           108,50 €

 

6 . Expedient 2414/2018. Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 297/2018 de 
10 de desembre

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat del nombre de regidors assistents, 
ratifica el següent Decret dictat per l’Alcaldia, el dia 10 de desembre de 2018:
 
Decret d’Alcaldia núm. 297/2018 de 10 de desembre
DECRET  D’ALCALDIA  DE  PRESENTACIÓ  D’AL.LEGACIONS  A  LA 
PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  PROVISIONAL DE  SUBVENCIONS  PER  A 
PROJECTES  PER  AL FOMENT  DE  LA RECOLLIDA SELECTIVA DE  LA 
FRACCIÓ  ORGÀNICA  DE  RESIDUS  MUNICIPALS  (RESOLUCIÓ 
TES/954/2018, DE 4 DE MAIG), RESPECTE DELS ENS LOCALS
 
Fets:
Amb  data  22  de  novembre  de  2018,  ha  estat  emesa  la  proposta  de  la 
Directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya 
d’atorgament, amb caràcter provisional, de les subvencions sol·licitades per a 
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, als ens 
locals.
 
Aquesta resolució ha estat notificada a l’Ajuntament el dia 23 de novembre de 
2018.
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  que  s’havia  acollit  a  aquesta 

 



 

convocatòria  de  subvencions  per  a  un  projecte  de  foment  de  la  recollida 
selectiva  de  la  fracció  orgànica,  figura  en  la  relació  de  subvencions 
denegades,  amb  caràcter  provisional,  pels  motius  de  disponibilitat 
pressupostària.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que el projecte de foment de 
la recollida selectiva de fracció orgànica, pel qual ha sol.licitat la subvenció a 
l’Agència de Residus de Catalunya, és un projecte de gran importància per 
millorar el percentatge de recollida selectiva de la fracció orgànica a la ciutat 
de les Borges Blanques, ja que es tracta d’un projecte que es desplega, de 
manera  personalitzada  a  un  nombre  important  de  llars  de  les  Borges 
Blanques.
Amb el desplegament d’aquest projecte, s’han detectat les necessitats dels 
ciutadans a l’hora de separar els residus a les seves llars i s’ha donat resposta 
personalitzada a la major part  d’aquestes,  aconseguint  una notable millora 
dels resultats de la recollida selectiva de la fracció orgànica, des de la posada 
en marxa del projecte.
 
Per  aquest  motiu,  i  d’acord  amb  la  base  14.4  Resolució  TES/954/2018, 
aquesta alcaldia
 
RESOL:
 
Primer.- Presentar les següents al.legacions a la proposta d’atorgament, amb 
caràcter provisional de les subvencions sol·licitades per a projectes de foment 
de la recollida selectiva de la fracció orgànica, als ens locals.
 

Primera.- Sol.licitar que sigui atorgada una major puntuació al projecte de 
“Millora de la recollida selectiva de la FORM” presentat per l’Ajuntament de 
les Borges Blanques, ja que acompleix amb els requisits que determinen 
les bases de la convocatòria d’ajuts de la Resolució TES/954/2018, de 4 
de maig.
 Es tracta d’una campanya informativa i de sensibilització de la recollida 

selectiva de la FORM.
 La  campanya  preveu  accions  d’informació  als  veïns,  de  manera 

personalitzada.
 Les  actuacions  s’emmarquen  dins  un  pla  de  treball  programat  i 

calanderitzat.
 El material  de sensibilització distribuït entre la població incorpora els 

beneficis  ambientals  d'efectuar  la  recollida  selectiva  de  la  fracció 
orgànica  i  la  manera  de realitzar-la  i  també el  distintiu  específic  de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

 El  projecte  inclou  un  diagnòstic  de  la  situació  actual  de  recollida 
selectiva de la FORM al municipi.

 El projecte preveu la implicació, de manera directa dels 6.000 habitants 
de la ciutat, ja que la campanya preveu visites personalitzades a més 

 



 

de 3.000 llars del municipi.
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Agència de Residus de Catalunya dins 
el termini de presentació d’al.legacions.
 
Tercer.-  Donar  compte  d’aquesta  resolució  al  Ple  de  l’Ajuntament,  en  la 
propera sessió ordinària que celebri. 

 

 

7  .  Expedient  3235/2018.  Concessió  de  subvencions  per  a  la 
rehabilització dels arcs dels porxos de la Plaça de l'1 d'octubre, anualitat 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ARCS 
DELS PORXOS DE LA PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE, ANUALITAT 2018
 
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018 es va 
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 bases específiques per a l’atorgament d’aquestes subvencions van ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol 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, entrant en vigor en dia 23 
d’octubre de 2018.
 
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 3 de novembre de 
2018 i va finalitzar el dia 30 de novembre de 2018. Durant aquest període 
s’han presentat les següents sol·licituds:
 
Sol·licitant: .... 
Adreça habitatge objecte d’actuació: Plaça de l’1 d’octubre, 12
Data: 12/11/2018. Nº Registre: 3087/18
Pressupost actuació (IVA inclòs): 1.590,17 € Import sol·licitat: 1.192,63 €
 
Sol·licitant: .... 
Adreça habitatge objecte d’actuació: Plaça de l’1 d’octubre, 27
Data: 14/11/2018. Nº Registre: 3115/18
Pressupost actuació (IVA inclòs): 1.633,50 € Import sol·licitat: 1.225,13 €
 
Sol·licitant: ...... 
Adreça habitatge objecte d’actuació: Plaça de l’1 d’octubre, 16-18

 



 

Data: 16/11/2018. Nº Registre: 3161/18
Pressupost actuació (IVA inclòs): 1.590,17 € Import sol·licitat: 1.192,63 €
 
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.
 
Juntament  amb  la  sol.licitud  de  subvenció,  els  beneficiaris  han  aportat  la 
documentació justificativa d’acord amb el previst en la Base 12a de les Bases 
Específiques.
 
Fonaments de dret

 

Ordenança  reguladora  de  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, aprovada en la sessió plenària del dia 26 de juliol de 2018, el text 
íntegre de la qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 189 de data 28 de setembre 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 dels arcs dels porxos de la Plaça de l’1 
d’octubre, anualitat 2018:
....... Import de la subvenció: 1.192,63 euros
....... Import de la subvenció: 1.225,13 euros
....... Import de la subvenció: 1.192,63 euros
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
3.610,39 euros, amb càrrec a l’aplicació número 1521 48001 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2018.
 

 



 

Tercer.- Ordenar el pagament per import de 3.610,39 euros d’acord amb la 
quantitat corresponen a cada un dels beneficiaris.
 
Cinquè.- 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.
 
Sisè.- Comunicar l’atorgament d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

 

8 . Expedient 3973/2018. Grup Esplai Apassomi subvenció 2018

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
GRUP ESPLAI APASSOMI 900,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

9 . Expedient 3976/2018. Agrupació de Comerciants subvenció 2018

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS 3.000,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

10  .  Expedient  2960/2018.  Associació  de  dones  la  Rosada  pendent 
subvenció any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 

 



 

el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA 945,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

11  .  Expedient  3530/2018.  Club  Futbol  Borges  ratificació  Decrets 
d'Alcaldia bestretes subvenció 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia 
per a la seva ratificació:
 
“ DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 0278/2018

Assumpte:  Avançament  de  part  de  la  subvenció  al  Club  Futbol  Borges,  
corresponent a l’exercici 2019

 
Atès  que  el  projecte  de  pressupost  per  a  l’anualitat  2019  preveu  una  
subvenció nominativa al Club Futbol Borges per import de 65.000 euros.
 

 



 

Atès que les temporades dels  clubs esportius no es corresponen amb els  
anys  naturals  en  què  funciona  la  Corporació,  fet  que  comporta  que  es  
produeixin  tensions  en  la  tresoreria  de  les  entitats  a  causa  dels  diferents  
fluxos de cobraments i pagaments.
 
Vist  el  que disposen l’article 34.4 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,  
General de Subvencions i l’article 88.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de  
juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, 
 
RESOLC:
 
Primer.- Concedir un avançament de la subvenció al Club Futbol Borges per  
import de 9.000,00 euros a compte de la subvenció prevista per a l’exercici  
2019.
 
Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  què  
procedeixi a efectuar el pagament.
 
Tercer.-  Ratificar  aquesta  resolució  en  la  propera  sessió  de  la  Junta  de  
Govern Local que se celebri.
 
Les Borges Blanques, 16 de novembre de 2018”
 
 
“DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 0296/2018 

Assumpte:  Avançament  de  part  de  la  subvenció  al  Club  Futbol  Borges,  
corresponent a l’exercici 2019

 
Atès  que  el  projecte  de  pressupost  per  a  l’anualitat  2019  preveu  una  
subvenció nominativa al Club Futbol Borges per import de 65.000 euros.
 
Atès que el passat 16 de novembre de 2018 es va concedir una bestreta de  
9.000 euros, aprovada per Decret d’Alcaldia número 0278, quedant pendent  
de cobrament 56.000 euros.
 
Atès que les temporades dels  clubs esportius no es corresponen amb els  
anys  naturals  en  què  funciona  la  Corporació,  fet  que  comporta  que  es  
produeixin  tensions  en  la  tresoreria  de  les  entitats  a  causa  dels  diferents  
fluxos de cobraments i pagaments.
 
Vist  el  que disposen l’article 34.4 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,  
General de Subvencions i l’article 88.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de  
juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, 
 
RESOLC:

 



 

 
Primer.- Concedir un avançament de la subvenció al Club Futbol Borges per  
import de 9.000,00 euros a compte de la subvenció prevista per a l’exercici  
2019.
 
Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  què  
procedeixi a efectuar el pagament.
 
Tercer.-  Ratificar  aquesta  resolució  en  la  propera  sessió  de  la  Junta  de  
Govern Local que se celebri.
 
Les Borges Blanques, 5 de desembre de 2018”
 
 
“DECRET  D’ALCALDIA 317/2018

Assumpte:  Avançament  de  part  de  la  subvenció  al  Club  Futbol  Borges,  
corresponent a l’exercici 2019

 
Atès  que  el  projecte  de  pressupost  per  a  l’anualitat  2019  preveu  una  
subvenció nominativa al Club Futbol Borges per import de 65.000 euros.
 
Atès que el passat 16 de novembre de 2018 es va concedir una bestreta de  
9.000 euros, aprovada per Decret d’Alcaldia número 0278, quedant pendent  
de cobrament 56.000 euros.
 
Atès que el passat 14 de desembre de 2018 es va concedir una bestreta de  
9.000 euros, aprovada per Decret d’Alcaldia número 0296, quedant pendent  
de cobrament 47.000 euros.
 
Atès que les temporades dels  clubs esportius no es corresponen amb els  
anys  naturals  en  què  funciona  la  Corporació,  fet  que  comporta  que  es  
produeixin  tensions  en  la  tresoreria  de  les  entitats  a  causa  dels  diferents  
fluxos de cobraments i pagaments.
 
Vist  el  que disposen l’article 34.4 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,  
General de Subvencions i l’article 88.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de  
juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, 
 
RESOLC:
 
Primer.- Concedir un avançament de la subvenció al Club Futbol Borges per  
import de 2.000,00 euros a compte de la subvenció prevista per a l’exercici  
2019.
 
Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  què  

 



 

procedeixi a efectuar el pagament.
 
Tercer.-  Ratificar  aquesta  resolució  en  la  propera  sessió  de  la  Junta  de  
Govern Local que se celebri.
 
Les Borges Blanques, 21 de desembre de 2018” 
 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica els esmentats 
Decrets d’Alcaldia.

 

12 . Expedient 3986/2018. Autorització ús sala d'actes Centre Cívic per 
reunió juntes locals garrigues AECC. 15 gener 19

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 : AECC 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: ..... 
CORREU ELECT: imma_sole@hotmail.com 
ADREÇA : C/ Ensenyança, 14 
DIA UTILITZACIÓ : 15 GENER 2019 

 



 

HORARI : DE 17:30H A 18:00H 
MOTIU : REUNIÓ JUNTES LOCALS DE LES GARRIGUES DE L’AECC 
MATERIAL :
18 CADIRES
2 TAULES                 

 

13 . Expedient 3927/2018. Autorització ús pàrquing Camp d'Esports per 
cremar ninots. Festa típica Equador. 31 desembre

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 

 
PETICIONARI : ...... 
ESPAI : Pàrquing del Camp d’Esports 
CORREU ELECT: info@apassomi.org 
ADREÇA : C/ Estació, 2, 2n, 9   25400  Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 31 desembre 2018 
HORARI : A les 12h de la nit 
MOTIU : Comiat de l’any vell i benvinguda de l’any nou 
MATERIAL :    Pel que fa a la petició d'obertura de llums del pàrquing, aquesta 
no podrà ser per problemes logístics

 

 



 

Observacions: L’acte consisteix en cremar 2 ninots de fusta, paper i cartró, de 
2 metres d’alt x 50 cm d’ample, aproximadament, un d’ells ple de petards, com 
unes falles de València, però a petita escala, com és tradició a l’Equador, país 
del peticionari.
 
 
La Policia Local no troba cap inconvenient sempre i quan es compleixin les 
següents condicions:
 
L'ocupació d'aquest no interferirà la circulació de vehicles, de vianants i no 
originarà el mínim risc
Ocupar únicament l'espai autoritzat
Deixar l'espai lliure i net desprès de l'activitat
Prendre les mesures adients per evitar molèsties als veïns
En cas de deteriorament de l'espai públic demanat per l'activitat, reparar els 
danys causats
El sol.licitant serà el responsable de totes aquelles incidències derivades de 
l'activitat 
 

 

14 . Expedient 3982/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

ACORD JGL APROVACIÓ DE FACTURES
 
Vista  la  relació  de  factures  que,  en  el  desenvolupament  normal  del 
pressupost  s’han rebut  en  el  departament  de  la  Intervenció  municipal  i  
atès  que  totes  elles  estan  degudament  conformades  pel  servei  o  
regidoria  que  les  han  originat  i  acrediten  la realització de la prestació. 
 
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  que  la  gestió  dels  
pressupostos  de  despeses  es realitzarà   en   les   fases   d’autorització,   
disposició  o   compromís,   reconeixement   de  despeses  i  ordenació  del 
pagament. 
 
Atès que l’article 59  del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual  es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  disposa  que 
prèviament  al  reconeixement  de  les  obligacions  haurà  d’acreditar-se  
documentalment  davant  l’òrgan competent,  la  realització  de  la prestació   
de   conformitat   amb   els   acords   que   en   el   seu   dia   es   van   
autoritzar   i comprometre la despesa. 
 

 



 

Amb aquets antecedents, 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: 
 
Primer.-  Aprovar  la  relació  de  despeses,  autoritzar,  disposar,  reconèixer 
l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació 
formulada  per  Intervenció  per  un  import,  total 144.138,64€ corresponent  a 
l’exercici de 2018 
 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

15.- 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 27 de desembre 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

  

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-01-09T09:51:37+0100
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-01-10T09:10:48+0100
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




