
 

Anonimitzada JGVL 20maig8 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/20 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / de maig / 2019 

Durada Des de les 14:30 fins a les 16:10 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

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

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

Una  vegada  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, el President obre la  
sessió.

Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, manifesta la necessitat d’incloure un 
punt nou en l’ordre del dia, relatius al següent assumpte:

 Expedient 1404/2019. Proposta de Despesa

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 cinc 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 957/2019. Exp. 046/19 Llicència urbanística 

3. Expedient  3163/2018.  Aprovació  de  la  certificació  núm.  1  i  única  i 
liquidació  del  subministrament  i  instal.lació  d’enllumenat  al  camí  del 
cementiri vell de les Borges Blanques

4. Expedient 1347/2019. Adjudicació contracte menor de subministrament 
de bancs per a la via pública

5. Expedient 1365/2019. Aprovar el contracte de comodat per la cessió d'ús 
de la Capelleta del C/ Hospital

6. Expedient  1071/2019.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat  de  despatx  professional  d'advocats  i  consultors.  Ensems 
Advocats i Consultors, SCP

7. Expedient  1118/2019.  Autoritzacions  Especials  per  a  la  Celebració 
d'Espectacles i Esdeveniments. Bar restaurant MENPHIS

8. Expedient  1180/2019.  Llicències  d'Activitat  (Modificació  o  Renúncia). 
Baixa activitats Agencia de Viajes Iltrida, SA

 



 

9. Expedient  2332/2018.  Aprovació  de  la  resolució  del  procediment  de 
revocació de la concessió de subvencions a autònoms i empreses per a 
la contractació de personal, anualitat 2018

10.Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2019

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

12.Expedient  491/2019.  Concessió  premis  concurs  d'engalanament  de 
balcons "Les Borges en Flor", any 2019

13.Expedient 1322/2019. Endesa energía XXI aprovació taxa 1,5 1T 2019

14.Expedient 1326/2019. Endesa energía aprovació taxa 1,5 1T 2019

15.Expedient 1315/2019. Endesa distribución eléctrica aprovació taxa 1,5 
1T 2019

16.Expedient 1339/2019. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 1T 2019

17.Expedient  1288/2019.  Llicències  d'Ocupació  Borges  per  la  República 
-Som Primàries 

18.Expedient 1327/2019. Organització d'Actes Públics Junts X Les Borges 
Blanques

19.Expedient 1342/2019. Autorització per posar parada al mercat de dimarts 
i dissabte. 11-25 maig. Junts per les Borges Blanques

20.Expedient 1324/2019. Organització d'Actes Públics Associació Grup de 
Joves de les Borges (Penya Caragoli)

21.Expedient 1341/2019. Autorització ús basses del Terrall per fer Concurs 
de Pesca. Associació Pescarrames. 12 maig

22.Expedient 1350/2019. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

23.Expedient  903/2019.  Drets  i  Deures  Retributius.  Correcció  d'errada 
detectada en l'acord de Junta de Govern Local del dia 24 d'abril, de les 
prestacions socials a treballadors

24.Expedient 1364/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants abril 2019

25.Expedient 1351/2019. Proposta de Despesa

26.Expedient 1404/2019. 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-se fet entrega als regidors/es de l'esborrany de l'acta 
de la sessió celebrada el dia 30 d'abril de 2019, es dona la mateixa per llegida 
i queda aprovada per unanimitat dels regidors/es que hi van assistir.

 

Expedient 957/2019. Exp. 046/19 Llicència urbanística 

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

  
ANTECEDENTS
 
Primer.-  El senyor ....... en data 20 de març de 2019 va sol·licitar la llicència 
d’obres  per  dur  a  terme  la  instal·lació  de  plataforma  elevadora  en  edifici  
bifamiliar en testera situat al  c/ Comerç, 33 de les Borges Blanques, (Exp. 
046/19, Gestiona 957/2019). 
 
Acompanya la sol·licitud amb el projecte i el full d’assumeix de la direcció de 
l’obra signats per l’arquitecte tècnic Jaume Cortasa Cortasa.
 
Segon.-  D’acord  amb la  documentació  tècnica  aportada,  l’arquitecte  tècnic 
Francesc Casals Piera en data 8 d’abril de 2019 emet un informe tècnic amb 
el següent contingut:
 

“ INFORME TÈCNIC DE LLICÈNCIA D’OBRES          Exp. Nº 46/19 (957/2019 gestiona)
 

Assumpte. Instal·lació d’ascensor 
Sol·licitant. ...
Emplaçament de l’obra. c/ Comerç, 33 Ref. Cadastral 2587029CF2928N0001EO
 

Amb  registre  d’entrada  2019-E-RC-785  ......  sol·licita  llicència  d’obres  per  a  la 
instal·lació d’un ascensor a l’edifici emplaçat al c/ Comerç, 33.
 

L’actuació  s’emplaça  en  sòl  classificat  urbanísticament  de  sòl  urbà  consolidat  i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 2, zona urbana semi-intensiva.
Les obres sol·licitades s’ajusten a l’ordenació urbanística de la zona.

 



 

 

El  projecte no inclou l’estudi  de gestió de residus,  i  atès  que les obres  generaran 
residus  de  la  construcció  i  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  11  del  Decret 
89/2010,  de 29 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Programa de gestió de residus de la  
construcció de Catalunya, cal que el projecte inclogui un estudi de gestió de residus. 

 
Per tot el que s’ha exposat es proposa deixar en suspens la llicència urbanística fins 
que el titular presenti l’estudi de gestió de residus de la construcció.”

 
Tercer.-  Requerida  aquesta  documentació,  el  senyor  ....  aporta  l’estudi  de 
gestió de residus. Revisat aquest estudi aportat, l’arquitecte tècnic Francesc 
Casals Piera en data 2 de maig de 2019 emet un segon informe tècnic amb el 
següent contingut:

“SEGON  INFORME  TÈCNIC  DE  LLICÈNCIA  D’OBRES                      Exp.  Nº  46/19 
(957/2019 gestiona)

Assumpte. Instal·lació d’ascensor 
Sol·licitant......
Emplaçament de l’obra. c/ Comerç, 33 Ref. Cadastral 2587029CF2928N0001EO
Amb  registre  d’entrada  2019-E-RC-785  .......  sol·licita  llicència  d’obres  per  a  la 
instal·lació d’un ascensor a l’edifici emplaçat al c/ Comerç, 33.
 

En informe tècnic de 8 d’abril de 2019 es proposa deixar en suspens la sol·licitud de 
llicència d’obres fins que el titular aporti l’estudi de gestió de residus.
En data 16 d’abril de 2019 el titular aporta l’estudi de gestió de residus.
 

D’acord amb la documentació aportada s’emet els següent
 

Informe
 

L’actuació  s’emplaça  en  sòl  classificat  urbanísticament  de  sòl  urbà  consolidat  i 
qualificat pel planejament urbanístic de zona 2, zona urbana semi-intensiva.
 

Les obres sol·licitades s’ajusten a l’ordenació urbanística de la zona.
 

L’estudi  de  gestió  de  residus  preveu  que  els  residus  que  generaran  les  obres 
comporten una fiança de 150 € per a garantir que els residus seran gestionats d’acord 
amb la normativa vigent.
Pel  retorn  de la  fiança caldrà  que el  sol·licitant  de la  llicència  d’obres  presenti el  
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha lliurat, i on 

 



 

ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats. 
 
Per  tot  el  que  s’ha  exposat  s’informa  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència 
d’obres”

 
Quart.-  L’interessat  ha  fet  efectiu  el  pagament  dels  imports  totals 
corresponents a l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres, i ha dipositat la 
fiança per garantir la correcta gestió dels residus.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 3 de maig de 2019, la legislació aplicable 
ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents del Decret 179/1985, de 13 de 
juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens 
locals,  així  com  en  l’article  11  del  Real  Decret  Legislatiu  7/2015  de  30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  del  Sòl i  Rehabilitació 
Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 2 de maig de 2019 i en l’informe de secretaria de data 3 de 
maig de 2019 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven.  
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part  de l’interessat,  prèviament a poder obtenir  la llicència,  els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Núm. Liquidació: 046/19 (957/2019 Gestiona)
 
Sol·licitant: .......
Domicili: Comerç, 33, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Instal·lació de plataforma elevadora en edifici bifamiliar 
en testera

 



 

Localització: Comerç, 33

Referència cadastral: 2587029CF2928N0001EO

               Arquitecte:

Arquitecte tècnic: Jaume Cortasa Cortasa
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 12.350,00€

ICIO 3,47%:  428,55 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 30,88 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 462,43 €
 
Fiança residus: 150,00€

  
Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 
Per a la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió del residus, caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que li  haurà de lliurar l’entitat 
gestora dels mateixos i  on hi  haurà de constar la identificació de l'obra, la 
quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

3 .  Expedient  3163/2018.  Aprovació de la  certificació núm.  1 i  única i 
liquidació  del  subministrament  i  instal.lació  d’enllumenat  al  camí  del 
Cementiri Vell de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i  ÚNICA I  LIQUIDACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  D’ENLLUMENAT  AL  CAMÍ  DEL 
CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES

 

Fets:

 



 

Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2018 es va 
adjudicar  el  contracte  administratiu  de  «Subministrament  i  Instal·lació 
d’enllumenat  públic  al  Camí del  Cementiri  vell  de les Borges Blanques» a 
l’empresa  CITELUM  IBÉRICA  S.A.  amb  CIF:  A59087361,  i  domicili  a 
Barcelona, Ronda Universitat,16,baixos, pel preu de 25.047,00 € (vint-i-cinc 
mil quaranta-set euros), amb el següent detall: 20.700,00 € de pressupost net 
i 4.347,00 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. Aquesta adjudicació es va 
efectuar en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny.
 
El contracte administratiu d’obra va ser signat per les parts el dia 10 de gener 
de 2019. 
 
Es  disposa  de  les  següents  certificacions  emeses  pel  director  de  l’obra, 
l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau, amb les següents dades:
 

Núm. de certificació: primera i única
Títol de l’obra: Subministrament i Instal·lació d’enllumenat al Camí del 
Cementiri Vell de les Borges Blanques
Contractista adjudicatari: CITELUM IBÉRICA S.A.
CIF: A59087361
Import d’adjudicació sense IVA: 20.700,00€
IVA: 4.347,00 €
Import total d’adjudicació: 25.047,00 euros 
Import de la PRIMERA i ÚNICA certificació: 24.186,16€ (IVA inclòs) 
Import de l’obra executada fins a la data: 24.186,16€ (IVA inclòs)
Import de l’obra pendent d’executar: 860,84€ (IVA inclòs)
 

Igualment es disposa de l’informe de liquidació de l’obra emès per l’enginyer 
industrial director de l’obra, Sr. Xavier Arqués Grau en data 29 d’abril de 2019, 
amb el següent contingut:

 

“INFORME DE LIQUIDACIÓ DE L’OBRA

Expedient 3163/2018
Promotor de l’obra Ajuntament de les Borges Blanques
Obra INSTAL·LACIÓ  D’ENLLUMENAT  AL  CAMÍ  DEL 

CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES
Contractista Citelum Iberica, SA
Autor del projecte Xavier Arqués Grau, Enginyer industrial
Direcció facultativa Xavier Arqués Grau, Enginyer industrial
Pressupost de projecte 28.156,01 € (IVA exclòs)
Pressupost d’adjudicació 20.700,00 € (IVA exclòs)
Cost final de l’execució de 
l’obra

19.988,56 € (IVA exclòs)

 



 

Data  d’acabament  de 
l’obra

29-04-2019

 

Un cop acabades les obres i redactada la certificació es fa constar una 
diferència  entre  l’import  de  l’obra  executada  i  l’import  de  l’obra 
contractada:

 

Import obra no executada 711,44 € (IVA exclòs)
Import obra no executada 860,84 € (IVA inclòs)

 

Aquesta diferència de preu és degut, principalment, a que en fase de 
replanteig es va decidir no instal·lar el darrer punt de llum, atès que 
quedava  fora  de  l’àmbit  d’actuació.  Cal  considerar  també  petites 
variacions en els amidaments finals de l’obra (arquetes, excavació de 
rases,...) que queden reflectits en el detall de la certificació.”

 
Aquest informe de liquidació recull  les partides incloses al  projecte que no 
s’han executat i les que han sofert una diferència en els amidaments respecte 
el projecte aprovat.
 
Fonaments de dret:

L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.

 

L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.

 

L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.

 



 

 

II.- L’Article 166 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
disposa el següent: 

Mesurament general i certificació final de les obres

1. Rebudes les obres,  seguidament s'ha de procedir  al  mesurament  
general amb l'assistència del contractista, i el director de l'obra ha de  
formular, en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de  
les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en  
l'acta de recepció el director de l'obra ha de fixar la data per a l'inici  
d'aquest  mesurament,  i  el  contractista  queda  notificat  per  a  aquest  
acte.  Excepcionalment, en funció de les característiques de les obres,  
es pot establir un termini més llarg al plec de clàusules administratives  
particulars.

2.  El  contractista  té  l'obligació  d'assistir  a  la  presa  de  dades  i  la  
realització del mesurament general que ha de fer el director de l'obra.

3. Per dur a terme el mesurament general s'han d'utilitzar com a dades  
complementàries la comprovació del replanteig, els replanteigs parcials  
i  els mesuraments fets des de l'inici  de l'execució de l'obra, el  llibre  
d'incidències, si n'hi ha, el d'ordres i tots els que considerin necessaris  
el director de l'obra i el contractista.

4. D'aquest acte s'ha d'estendre una acta per triplicat i els exemplars  
els han de signar el director de l'obra i el contractista; cada un dels  
signants  ha  de retirar-ne  un exemplar  i  el  tercer  l'ha  de remetre  el  
director  de  l'obra  a  l'òrgan de contractació.  Si  el  contractista  no  ha  
assistit al mesurament, el director d'obra li ha de remetre l'exemplar de  
l'acta.

5. El resultat del mesurament s'ha de notificar al contractista perquè en  
el termini de cinc dies hàbils doni la seva conformitat o manifesti les  
objeccions que consideri oportunes.

6. Les reclamacions que consideri oportú fer el contractista contra el  
resultat  del  mesurament  general,  les  ha  d'adreçar  per  escrit  en  el  
termini  de  cinc  dies  hàbils  a  l'òrgan  de  contractació  per  mitjà  del  
director de l'obra, el qual les ha d'elevar a aquell amb el seu informe en  
el termini de deu dies hàbils.

7. Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini  
que estableix l'apartat 1 el director de l'obra ha de redactar la relació  
valorada  corresponent.

8. Dins dels deu dies següents a la finalització del termini que estableix  
l'apartat 1, el director de l'obra ha d'expedir i tramitar la certificació final  

 



 

corresponent.

9. Dins del termini de dos mesos, a comptar de la recepció de l'obra,  
l'òrgan de contractació ha d'aprovar  la  certificació  final  de les obres  
executades,  que  s'ha  d'abonar,  si  s'escau,  al  contractista  dins  del  
termini  de dos mesos a partir  de la seva expedició  a compte de la  
liquidació del contracte. En cas que, de conformitat amb l'excepció que  
preveu  l'apartat  1,  es  fixi  un  termini  superior  a  un  mes  per  al  
mesurament  de  les  obres,  l'aprovació  de  la  certificació  final  no  pot  
superar el termini d'un mes des de la recepció de la contestació del  
contractista al tràmit d'audiència a què fa referència l'apartat 5.

 

III.-  La  clàusula  30a  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores  del  procediment  de  contractació  d’aquest  subministrament, 
aprovades per  la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament en sessió de 29 
d’octubre de 2018 disposa que aquest contracte té caràcter administratiu i la 
seva preparació,  adjudicació,  efectes  i  extinció  es  regirà  per  l’establert  en 
aquet Plec i per allò no previst en ell serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de  
novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector públic i el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubres, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions públiques i estigui vigent després de l’entrada en vigor del 
Reial decret 817/2009; supletòriament s’aplicaran les restant normes de dret 
administratiu i, en defecte d’això, les normes de dret privat.

 

IV.-  L’article  88.6  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  estableix  que 
“L’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació a la resolució quan  
s’incorporin al text d’aquesta” 

 

Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:

 

Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA  I  ÚNICA  certificació  de  l’obra  titulada 
“Subministrament i Instal·lació d’enllumenat públic al Camí del Cementiri vell 
de les Borges Blanques”, emesa per l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau 
com a tècnic Director de l’obra, pels següents imports:

Primera  i  única  certificació:  24.186,16  €  (vint-i-quatre  mil  cent 
vuitanta-sis euros amb setze cèntims), IVA vigent inclòs.

 

Segon.- Aprovar la liquidació final del contracte que suposa un saldo a favor 

 



 

de l’Ajuntament de 860,84 € (vuit-cents seixanta euros amb vuitanta-quatre 
cèntims) d’acord amb la proposta de la direcció facultativa sobre la liquidació 
definitiva i amb la conformitat del contractista.

 

Tercer.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.

 

Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

4  .  Expedient  1347/2019.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament de bancs per a la via pública

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE BANCS PER A LA VIA PÚBLICA
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  de  6  bancs  per  a 
instal·lar-los a la via pública.
 
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 2 de maig de 2019, 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
"Tot i les tasques de manteniment, l’Ajuntament de les Borges Blanques ha  
d’anar adquirint elements de mobiliari urbà per substituir els malmesos o no  
reparables.
 
Atès que hores d’ara cal substituir alguns bancs i alhora instal·lar-ne de nous  
en llocs on la ciutadania ha fet palesa la necessitat, l’Ajuntament ha d’adquirir  
sis unitats de bancs.
 
Donat que, per una major agilitat en l’obtenció de recanvis i alhora mantenir  
una línia  d’uniformitat  estètica,  des  de fa  un  temps  s’utilitzen uns  models  
concrets d’elements de mobiliari urbà. En aquest cas, els bancs que estan  
instal·lats  i  cal  substituir  o  implementar  son  del  model  “Delta  XXI”  de  
l’empresa Benito Dúctil.
 
Per tal de seguir en la línia adoptada, es considera idoni adquirir el mateix  
model de banc per tal de no trencar amb l’estètica seguida fins el moment.”
 

 



 

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Benito Urban, SLU amb 
CIF B59987529, per import de 2.430,80 € (IVA no inclòs).
 
L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de subministrament,  atenent  a que  l’import  de la  contractació  és inferior  a 
15.000 euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  en la bossa de vinculació per  atendre la  despesa, 
respecte  el  pressupost  presentat  i  que  certifica  que  durant  l’exercici 
pressupostari  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 Benito  Urban,  SLU amb CIF B59987529, el 
contracte menor de subministrament de 6 bancs per a instal·lar-los a la via 
pública, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis tècnics i 
que s’incorpora en aquest acord.

 



 

 
Segon.- La quantia del  contracte es fixa en 2.941,27 € (dos mil  nou-cents 
quaranta-un euros amb vint-i-set cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net 2.430,80 € més 510,47 € 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 durant aquest exercici pressupostari 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 €.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la despesa per un import 
de 2.941,27 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 22111 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
 
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 1365/2019. Aprovar el contracte de comodat per la cessió 
d'ús de la Capelleta del C/ Hospital

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE COMODAT ENTRE LA 
PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DEU DE LES BORGES 
BLANQUES  I  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES  PER  LA 
CESSIÓ D’ÚS DE LA CAPELLETA DEL C/ HOSPITAL
 
 Fets: 
 
Per part de la Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Deu de les Borges 
Blanques, amb NIF: R2500154F, s’ha ofert a aquest Ajuntament de les Borges 
Blanques la cessió d’ús de la Capelleta del C/ Hospital, de la seva propietat, 
situada al  C/  Hospital  núm. 31 de les Borges Blanques i  s’ha proposat  la  
signatura d’un contracte de comodat que permetria a l’Ajuntament destinar 

 



 

l’immoble a tot tipus d’activitats culturals sempre i quan les mateixes no fossin 
contràries a les normes del dret canònic. 
 
Segons nota  simple  del  Registre  de  la  Propietat  de  les  Borges Blanques, 
aquest immoble es troba inscrit amb el número 9831, volum 881, llibre 163 de 
l’Ajuntament, foli 55 , a nom de la Parròquia de l’Assumpció de la Mare de 
Deu de les Borges Blanques, amb NIF: R2500154F.       
  
Per a l’ús de l’immoble, el contracte proposa que l’Ajuntament  es faci càrrec 
del 66,66% les despeses necessàries per al  manteniment i  conservació de 
l’immoble, així com les reparacions necessàries per a la seva conservació en 
estat satisfactori, fent-se càrrec la Parròquia del 33,33% restant.   
 
Les  entitats  locals  tenen  capacitat  jurídica  plena  per  adquirir,  posseir, 
administrar i disposar tota classe de béns i drets.
 
 Els béns i els drets es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de 
dret públic o de dret privat, d'acord amb el que estableixen les lleis.
  
Fonaments de dret:
 
La  figura  del  comodat,  ve  regulada  en  l'article  1740  del  Codi  Civil,  que 
disposa; «Pel contracte de préstec, una de les parts lliura a l'altra, o alguna 
cosa no fungible perquè la faci servir per cert temps i li retorni, en aquest cas  
s’anomena comodat,  o  diners  o  una  altra  cosa  fungible,  amb condició  de 
retornar un altre tant de la mateixa espècie i qualitat, i en aquest cas conserva 
el nom de préstec. El comodat és essencialment gratuït. El simple préstec pot 
ser gratuït o amb pacte de pagar interès ». 
  
Per tant, el comodat no és més que una cessió temporal i gratuïta. 
  
Aquesta cessió pot formalitzar-se mitjançant conveni per part del cessionari 
particular  i  la  Corporació  i,  en  conseqüència  subjecta  al  règim jurídic  que 
regeix la seva actuació.
 
En aquest sentit es pronuncia la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic  
del Sector Públic (LRJSP), que assenyala en el seu article 48.1, el següent: 
«1. Les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de 
dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l'àmbit de les 
respectives competències, poden subscriure convenis amb subjectes de dret 
públic  i  privat,  sense  que això  pugui  suposar  cessió  de  la  titularitat  de  la 
competència. ». 
 
 D'altra  banda,  l'article  6.2  del  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre  de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), permet la formalització, excloent-los 
del seu àmbit d'aplicació, d'aquells convenis subscrits amb persones físiques 
o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte no estigui  

 



 

comprès  en  el  dels  contractes  regulats  en  aquesta  Llei  o  en  normes 
administratives especials. 
  
Finalment,  de  conformitat  amb  l'article  111  del  Reial  Decret  Legislatiu 
781/1986,  de 18 d'abril,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de les disposicions 
legals vigents en matèria  de règim local  (TRRL),  les Entitats  locals  poden 
concertar  els  contractes,  pactes  o  condicions  que  tinguin  per  convenient, 
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als 
principis de bona administració. 
  
En termes semblants es pronuncia l'article 34.1 de la LCSP. 
 
 Per  informe  de  secretaria  que  consta  a  l’expedient  s’ha  justificat  la 
conveniència de signar el contracte de comodat per acceptar la cessió d’ús de 
l’immoble referenciat i independentment que la cessió d'ús sigui gratuïta, s’ha 
considerat lògic que l'Ajuntament accepti en concepte d'indemnització per l'ús 
de l’immoble cedit,  participar en el  cost del  condicionament,  manteniment i 
conservació del mateix, en el percentatge que així s’estimi adequat.
 
 LEGISLACIÓ APLICABLE
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
 
— Els articles 52.2.p), 53.1.q), 206.1 i 2 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 
 — L’article 1740 del Codi Civil.
 
—  Els  articles  28,  29  i  31  del  Reglament  del  Patrimoni  dels  Ens  Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
 
— Els articles 9, 10 i 12 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat  
per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 
— La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.
 
Vist  quant  antecedeix,  es considera que l'expedient ha seguit  la tramitació 
legalment establerta i que l’òrgan competent per a la seva aprovació és la 
Junta de Govern Local, que actua en exercici de les competències delegades 
per l’Alcaldia a través de Decret 84/2015 de 15 de juny.
  
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus 
membres:
 
PRIMER. Aprovar el contracte de comodat per la cessió d’ús de la Capelleta 
del  C/  Hospital  a  favor  de  l'Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  amb  el  

 



 

següent contingut:
  
 
CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ DE LA CAPELLA DE LES  
BORGES BLANQUES
  
 

Lleida, a__ de__ de 2019
 

          I.- EL COMODANT 

          I.1.- D’una part,  Mn. Josep Solè, major d’edat, proveït de DNI  
núm. 43701069B actuant en nom i representació de la PARRÒQUIA  
DE l’ ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, amb C.I.F núm. R2500154F  
i domicili a C/ Costa Mn. Just, s/n 25400, Les Borges Blanques (Lleida)

 
          I.2.-  La  Parròquia  de  l’Assumpció  de  la  Mare  de  Déu  es  
propietària de la Capella inscrita número 9831, tomo 881, libro 163 de  
l’Ajuntament,  foli  55         
          I.3.- Que no existeix impediment legal  per cedir en comodat la  
citada finca.  

 

          II.- EL COMODATARI       
 

          II.1.- I d’altra,  Il·lm/a.   Enric Mir i Pifarré, alcalde de Les Borges  
Blanques,  amb DNI núm. 40885116V actuant en nom i representació  
de  l’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES,  amb  NIF  núm.  
P2507000D  i domicili a efectes de notificacions al  Carrer del Carme,  
21,  25400  Les  Borges  Blanques,  Lleida,  en  qualitat  d’  ALCALDE  
PRESIDENT, en virtut dels facultats que li atorga l’article 21.1.b) i f) de  
la llei 7/85 de 2 d’abril reguladora dels Bases de Règim Local,              

   
MANIFESTEN

  
 

I.                 Que la Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu es  
propietària de la Capella inscrita número 9831, tomo 881, libro 163 de  
l’Ajuntament, foli 55         

 
II.               Que l’Ajuntament de les Borges Blanques i la Parròquia  

de l’Assumpció de la Mare de Déu, estant interessades en formalitzar  
la cessió gratuïta de l’esmentat immoble a l’Ajuntament. 

 
  

III.             Que per a tal fi, les parts reconeixent- se mútuament la  

 



 

capacitat  necessària  en  dret  per  tal  d’obligar-se,  acorden atorgar  el  
present contracte de cessió d’ús el qual es regirà per les següents: 

 

          A  l’objecte  de  formalitzar  el  present  contracte  de  comodat  
s’estableixen  les següents: 

          CLÀUSULES
 

          PRIMERA.-  “EL  COMODANT”  convé  proporcionar  de  forma  
gratuïta l'ús i  gaudi i gaudi al “COMODATARI”, de la citada Capella. 

 

          SEGONA.-  “EL  COMODATARI”  accepta  la  finca  cedida  en  
comodat  en  les  condicions  i  estat  en  què  es  troba,  coneixent  
degudament el bé objecte del present contracte,  signant el presenten 
exercici  de  les  competències  de  conservació  i  rehabilitació  de  
l’edificació,  promoció  de  la  cultura,  que  disposen  l’apartat  a)  i  m)  
respectivament de l’article 25.2 de la 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora  
de  les  Bases  del  Règim  Local,  així  com  en  matèria  de  patrimoni  
historicoartístic  de  conformitat  amb  l’article  66.3.  e)  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.

 

          TERCERA.-  VIGÈNCIA  DEL  CONTRACTE.-  La  vigència  del  
present contracte serà  de 25  anys  a comptar des  de l’endemà de la  
signatura del  mateix.  Vençut aquest termini,  les parts prorrogaran la  
durada  del  present  per  períodes  de  25  anys  el  cas  que  aquestes  
manifestin interès en contrari expressat fefaentment amb una antelació  
mínima d’un mes al seu venciment.

  
 

          QUARTA.- ÚS DE LA FINCA.- Les parts convenen que la finca  
cedida  en  comodat  serà  destinada  a  tot  tipus  d’activitats  culturals  
sempre i quan les mateixes no siguin contràries a les normes del dret  
canònic, contingudes en el Cos Legislatiu propi i en les instruccions del  
Bisbat de Lleida. 

  
 

          CINQUENA.- CONSERVACIÓ DE LA FINCA.- L’Ajuntament es  
farà càrrec del 66,66% les despeses necessàries per al manteniment i  
conservació de la finca, així com les reparacions necessàries per a la  
seva conservació en estat satisfactori, fent-se càrrec la Parròquia del  
33,33% restant.  

 

 



 

          
          SISENA.-  OBLIGACIONS  DEL  COMODATARI  I  DEL  
COMODANT.- 

 
          I.- Constitueixen les obligacions especials del COMODATARI les  
següents:      
a)  Cuidar  i  mantenir  la  finca  cedida,  responent  per  tot  dany  o  
deterioració que sofreixi.

 
b) Restituir la finca al final del comodat. 

 
c) Utilitzar la finca conforme amb l'ús autoritzat.         

 
d)  Les  altres  obligacions  pròpies  dels  comodataris  d'acord  amb  les  
disposicions legals.

  
 

          II.- Constitueixen les obligacions especials del COMODANT les  
següents:     

 
  
a)  El  comodant  no  pot  reclamar  la  cosa  prestada  sinó  després  de  
conclòs  el  termini  de  cessió.  No  obstant  això,  si  abans  d'aquests  
terminis  tingués  el  comodant  urgent  necessitat  de  la  finca,  i  podrà  
reclamar la restitució. 

  
 

SETENA.-  INCOMPLIMENT.- L’ incompliment  per  les parts  de  
qualsevol  d’aquests  pactes  donarà  lloc  a  la  resolució  del  present  
contracte així com al rescabalament dels eventuals danys o perjudicis  
que se’n pugessin derivar.

 
  
          VUITENA.- ENTRADA EN VIGOR.- El present contracte entrarà  
en vigor en el moment de signar-lo i tindrà la durada que disposa la  
clàusula tercera del mateix.  

 
          Llegit  el  present  document  per  ambdues  parts,  i  estant  
conformes amb el  seu contingut,  el  signen per duplicat en totes les  
pàgines en el lloc i data ressenyades en l'encapçalament.

 
  
SEGON. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del contracte de comodat.
 
  
TERCER.- Notificar a l'interessat l'acceptació de la cessió gratuïta del bé. 
 

 



 

 

6 . Expedient 1071/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitat  de  despatx  professional  d'advocats  i  consultors.  Ensems 
Advocats i Consultors, SCP

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS.  DECLARACIÓ  RESPONSABLE 
ENSEMS ADVOCATS I CONSULTORS SCP
 
En data 26 de març de 2019,  ha tingut  entrada en el  registre  general  de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat 
d’obertura d’un despatx  professional  d’advocats  i  consultors al  C.  Nou,  14 
baixos de les Borges Blanques.
 
En data 30 d’abril  de 2019, el Sr. Xavier Arqués Grau ha emès el següent 
informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp.: 1071/2019
Titular:   ENSEMS ADVOCATYS I CONSULTORS SCP (CIF.: J-25844929) 
Emplaçament: C/ Nou, 14 baixos
Tipus d’activitat: Despatx professional d’advocats i consultors
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 

Declaració responsable d’obertura signada pel titular en data de 26 de març de  
2019.
Projecte d’activitat local despatx professional, redactat per Marc Garsaball Segura,  
enginyer tècnic, col. Núm. 21856)
Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat signat pel tècnic Marc  
Garsaball Segura, enginyer tècnic, col. Núm. 21856)

  DADES DE L’ACTIVITAT
 Descripció:  Despatx  professional  per  a  la  realització  d’assessorament  jurídic  i  
consultoria.

Superfície construïda:  62,33 m2.
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: M-6910 / M-6920
Descripció: “Activitats jurídiques” / “Activitats comptables, auditoria i  assessoria  
fiscal”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons =62,33 m2 ≤ 500 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.
CONCLUSIÓ
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita.
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que  
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació d’inici de l’activitat de 
despatx professional advocats i consultors al local del C. Nou, 14 baixos de 
les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.

 

7  .  Expedient  1118/2019.  Autoritzacions  Especials  per  a  la  Celebració 
d'Espectacles i Esdeveniments. Bar restaurant MENPHIS

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS  RECREATIVA  DE  CARÀCTER 
EXTRAORDINARI
 
En data 9 d’abril de 2019,el Sr. ....., ha sol·licitat autorització per a realitzar una 
actuació  musical  a  l’exterior  del  seu  local  situat  al  c.  Indústria,  10  de les 
Borges Blanques.
 
En data 30 d’abril els serveis tècnics municipals han emès el següent informe, 
el qual transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 1118/2019
Titular: .. (BAR MENPHIS)
Emplaçament: c/ Indústria, 10
Tipus d’activitat: Activitat de bar en via pública amb música en viu
Classificació de l’activitat: RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (ARE)
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal (Llei 11/2009 i D 112/010)
Documentació tècnica:
 Imprès de comunicació amb registre d’entrada de 9 d’abril de 2019
 Informe de la Policia Local
DADES DE L’ACTIVITAT
El titular de l’establiment disposa de llicència d’activitat de BAR RESTAURANT.
Amb  motiu  de  l’aniversari  de  l’establiment,  el  titular  sol·licita  permís  per  realitzar  una  activitat  

 



 

extraordinària a l’espai exterior (via púbica), consistent en posar taules a l’exterior i servir begudes als  
clients. Disposarà de música en viu
L’autorització sol·licitada correspon a:
Classificació:                        Activitat recreativa de caràcter extraordinari (A.R.E.)
Tipologia:                              Festes o revetlles populars en espai obert
Aforament previst:              Inferior a 150 persones
Data:                                      Dia  29-30 de juny de 2019
Horari sol·licitat:                  de 17.00 h del dia 29 a les 2:30 h del dia 30
Emplaçament:                      c/ Indústria, des del bar de Vidre fins el c/ Comerç
L’activitat recreativa extraordinària preveu utilitzar instal·lar taules i cadires al carrer i produir música  
en viu amb elements amplificadors de so.
INFORME
En aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, article 29.7, la present activitat quedarà sotmesa al tràmit  
de comunicació municipal.
En aplicació de l’OOMM Reguladora del Soroll  i  les Vibracions, i vist el contingut de la petició i de  
l’informe del  Cap de la  Policia  Local,  s’emet  informe FAVORABLE AMB RESTRICCIONS,  respecte  de  
l’activitat descrita, amb els condicionants següents:
  Data de l’A.R.E:                             Dia 29-30 de juny de 2019
Horari autoritzat:                        de les 17:00 h del dia 29  a 2:30 h del dia 30
Aforament:                                   L’autoritzat (inferior a 150 persones).
Personal de control d’accés:      No afecta.
Personal de seguretat:               No afecta.
 Assistència sanitària:                  Disposar d’una farmaciola equipada.
 Mesures contra incendis:           Segons llicència municipa
Serveis higiènics:                         Els del local
Situació dels altaveus:                De tipus direccional encarats cal al local
Nivells acústics:                            No superiors a 100 dB(A) en zones d’ús públic
No superiors a 80 dB(A) a nivell de façana d’ús privat més exposada
 Assegurança R.C.:                       L’assegurança ha de cobrir la present activitat
L’activitat  recreativa  extraordinària  ha  de  permetre  amb  relativa  facilitat  l’accés  dels  serveis  
d’emergència.
Els sistemes de megafonia han de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions del  
local
Els equip de música han de ser utilitzats de manera respectuosa tant en el volum com la freqüència. En  
tot cas no es podran superar els límits establerts.
El titular vetllarà perquè el comportament dels clients, especialment els situats a l’exterior es comportin  
de forma adequada per tal de no generar molèsties al veïnat.
Aquest informe queda supeditat a l’informe favorable per part de la Policia local, especialment pel que  
fa a l’aparcament del Pavelló de l’Oli al situat a la cruïlla amb el c/ Catalunya.”
 
En data 25 d’abril de 2019, la policia local de les Borges Blanques, ha emès el 
següent informe, que transcrit literalment és el següent:
 
“Petició  d’ús  de  la  via  pública  en  referència  a  l`instància  presentada  pel  
Sr.  .......,  el  qual  sol·licita,  entre  altres,  tallar  el  carrer  Industria  des  de  
l’immoble núm. 6, fins l’immoble núm. 10 del mateix carrer, per la celebració  
d’aniversari del seu establiment BAR MENPHIS, ubicat en el núm.10, aquesta  
prefectura en competència al trànsit informa:
 
Per motius de seguretat als assistents, a l’activitat que demana el Sr. ....., si  
aquesta sigues finalment autoritzada, el C/ Industria hauria de quedar tallat al  

 



 

trànsit rodat de vehicles a l’alçada del C/ Passeig del Terrall, així com tancar  
el pàrquing municipal del Pavelló de l’Oli.
 
Aquest tall de carrer s’hauria de realitzar amb elements que garanteixin que  
no es  puguin  retirar  de  forma espontània  per  usuaris  de  la  via,  i  que  no  
quedés el carrer obert al trànsit.
 
Els  mateixos  elements  per  donar  més  seguretat  a  l’esdeveniment  
també s’haurien de col·locar a l’alçada del C/ Catalunya.
 
Caldria un altre perímetre de tancament per acotar exactament on s’ha de  
realitzar l’activitat a la via pública, recordem que es una via que normalment  
està oberta al trànsit i poden haver-hi conductors distrets.”
 
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 per realitzar l’activitat 
musical a l’exterior del local del C. Indústria, 10 de les 17h  del dia 29 de juny 
a les 2,30h del dia 30 de juny, atenent les indicacions imposades en l’informe 
de la policia local.
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

8 . Expedient 1180/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia). 
Baixa activitats Agencia de Viajes Iltrida, SA

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS  PER  BAIXA  DE  L'ACTIVITAT" 
AGÉNCIA DE VIAJES ILTRIDA, SA"
 
En  dta  15  d'abril  de  2019,  el  Sr.......,  va  comunicat  a  l'Ajuntament  de  les 
Borges Blanques, la baixa de l'activitat d'agència de viajes Iltrida, SA del C. 
Carme, 17 baixos de les Borges Blanques. 
 
Assumpte: Comunicat baixa activitat.
Identificació de l’expedient
Promotor: VIAJES ILTRIDA, SA
Emplaçament: C. Carme, 17
Antecedents
 
L’empresa Viajes Iltrida, SA ens ha enviat la seva comunicació de baixa de 
l’activitat d’agència de viatges que realitzava al local del C. Carme, 17 de les 

 



 

borges Blanques.
 
Documentació aportada
 
Instància comunicant la baixa de l’activitat i còpia de l’IAE.
 
Per  tot  l’exposat  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015,
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de La baixa de l’activitat d’agència de 
viatges al C. Carme, 17 baixos de les Borges Blanques.
 
SEGON.-  notificar  al  Departament  de   recaptació  de  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques, la baixa de l’activitat a efectes de no cobrar els impostos 
associats a l’activitat a partir del 28/02/2019, data de cessament de l’activitat 
segons l’IAE. 

 

9 . Expedient 2332/2018. Aprovació de la resolució del procediment de 
revocació de la concessió de subvencions a autònoms i empreses per a 
la contractació de personal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2018
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2019 es va 
iniciar el procediment de revocació de la subvenció concedida a la Sra. ...... 
per  a  la  contractació  de  personal,  anualitat  2018,  per  import  de  1.000,00 
euros, per incompliment de la base 2a de les Bases específiques i de l’article  
4rt de la convocatòria.
 
Es  va  concedir  a  la  interessada  un  termini  d’audiència  de  10  dies, 
transcorreguts els quals no s’ha presentat cap al·legació.
 
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.- Aprovar definitivament la revocació de la subvenció concedida a la 
Sra.  ......  per  a  la  contractació  de  personal,  anualitat  2018,  per  import  de 
1.000,00 euros.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  intervenció  perquè  s’efectuïn  els 

 



 

assentaments comptables necessaris per donar de baixa aquesta obligació.
 
Tercer.-  Notificar aquest  acord a la persona interessada en temps i  forma, 
oferint-li els recursos pertinents.
 
Quart.-  Comunicar  la  revocació  d’aquesta  subvenció  a  la  Base  de  Dades 
Nacional de Subvencions.

 

10 . Expedient 3530/2018. Club Futbol Borges bestreta subvenció 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

 

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

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

 

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

 

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

 



 

 

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

 

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

 

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

 

S' ACORDA:

 

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

 

CLUB FUTBOL BORGES 11.000,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48032 del pressupost de l’exercici 2019.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

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

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

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

 

 



 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

S' ACORDA:

 

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

 

 



 

ASSOC. VIVALL DE LES BORGES BLANQUES 1.080,00 euros

 

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

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

12 . Expedient 491/2019. Concessió premis concurs d'engalanament de 
balcons "Les Borges en Flor", any 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  CONCESSIÓ  PREMIS  CONCURS  D’ENGALANAMENT  DE 
BALCONS “LES BORGES EN FLOR”, ANY 2019
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2019 es van 
aprovar les bases del concurs d’engalanament de balcons amb plantes i flors 
“Les Borges en flor”, per a l’any 2019.
 
D’acord amb la base segona les inscripcions al concurs es podran fer des del  
dia 1 al dia 30 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
 
Transcorregut el període d’inscripcions, s’han presentat les següents:
Participant: ....... Núm. Registre: 986/18.  
Import factura: 37,80 €  Adreça: Plaça de l’1 d’octubre, 13
 
Participant: ........ Núm. Registre: 1123/18.  
Import factura: 31,20 €  Adreça: Av. President Tarradellas, 6
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1135/18.  
Import factura: 40,20 €  Adreça: C/. Sant Jaume, 40
 
Participant: Associació Amics del Terrall. Núm. Registre: 1203/18.  
Import factura: 168,40 €  Adreça: Passeig del Terral, 7, Altell 1
 
Participant: ........ Núm. Registre: 1198/18.  
Import factura: 96,75 €  Adreça: C/. Hospital, 20
 
Participant: C.V. Blocs Muñoz. Núm. Registre: 1197/18.  

 



 

Import factura: 399,90 €  Adreça: Av. Francesc Macià, 20
 
Participant: ........ Núm. Registre: 1144/18.  
Import factura: 80,45 €  Adreça: Av. Carrasco i Formiguera, 26
 
Participant: ...... Núm. Registre: 1149/18.  
Import factura: 56,80 €  Adreça: Av. President Tarradellas, 10
 
Participant: ........ Núm. Registre: 1194/18.  
Import factura: 59,80 €  Adreça: C/. Santa Justina, 105
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1196/18.  
Import factura: 75,90 €  Adreça: Av. President Tarradellas, 4
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1195/18.  
Import factura: 133,00 €  Adreça: C/. Santa Justina, 107
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1199/18.  
Import factura: 73,15 €  Adreça: C/. La Font, 9
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1201/18.  
Import factura: 61,60 €  Adreça: C/. Magi Morera, 7-B
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1200/18.  
Import factura: 50,65 €  Adreça: Av. President Tarradellas, 8
 
Participant: ...... Núm. Registre: 1207/18.  
Import factura: 33,80 €  Adreça: C/. Poeta Carles Mas, 9
 
Participant: ...... Núm. Registre: 1216/18.  
Import factura: 134,16 €  Adreça: Av. Sardana, 39
 
Participant: ....... Núm. Registre: 1204/18.  
Import factura: 23,50 €  Adreça: C/. La Placeta, 12
 
Participant: ...... Núm. Registre: 1223/18.  
Import factura: 36,70 €  Adreça: Afores Font Vella, s/n
 
D’acord amb la base quarta es premiaran tots els balcons visibles des de la 
via pública decorats, amb els següents imports:

 60%  de  l’import  del  tiquet  o  factura  justificativa  de  l’adquisició  de 
plantes i flors naturals, amb un import màxim de 60 € per inscripció. 

 En  cas  de  rebre  inscripcions  d’un  mateix  sol·licitant,  per  més  d’un 
immoble,  es  valorarà  la  conveniència  d’atorgar  més  d’un  premi,  en 
funció de la disponibilitat pressupostària. 

 

 



 

Finalitzat  el  termini  d’inscripcions,  els  participants  rebran,  mitjançant 
transferència  bancària  al  número  de  compte  facilitat  en  el  moment  de  la 
inscripció, l’import corresponent al 50% del premi.
 
El  50%  de  l’import  restant,  s’abonarà  una  vegada  justificat  el  destí  del 
premi, d’acord amb el que disposa el següent apartat.
 
Un cop examinades les inscripcions i  la documentació que les acompanya 
d’acord  amb  la  base  segona  del  concurs,  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 inscripcions presentades i atorgar els següents premis 
dins del concurs d’engalanament de balcons amb plantes i flors “Les Borges 
en flor”, any 2019:
 
Participant: ...... Adreça: Plaça de l’1 d’octubre, 13
Import premi: 22,68 € 
 
Participant: ...... Adreça: Av. President Tarradellas, 6
Import premi: 18,72 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. Sant Jaume, 40
Import premi: 24,12 € 
 
Participant: Associació Amics del Terrall. Adreça: Passeig del Terral, 7, Altell 1
Import premi: 60,00 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. Hospital, 20
Import premi: 58,05 € 
 
Participant: C.V. Blocs Muñoz. Adreça: Av. Francesc Macià, 20
Import premi: 60,00 € 
 
Participant: ..... Adreça: Av. Carrasco i Formiguera, 26
Import premi: 48,27 € 
 
Participant: ....... Adreça: Av. President Tarradellas, 10
Import premi: 34,08 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. Santa Justina, 105
Import premi: 35,88 € 
 
Participant: ...... Adreça: Av. President Tarradellas, 4
Import premi: 45,54 € 
 

 



 

Participant: ...... Adreça: C/. Santa Justina, 107
Import premi: 60,00 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. La Font, 9
Import premi: 43,89 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. Magi Morera, 7-B
Import premi: 36,96 € 
 
Participant: ...... Adreça: Av. President Tarradellas, 8
Import premi: 30,39 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. Poeta Carles Mas, 9
Import premi: 20,28 € 
 
Participant: ...... Adreça: Av. Sardana, 39
Import premi: 60,00 € 
 
Participant: ...... Adreça: C/. La Placeta, 12
Import premi: 14,10 € 
 
Participant: ...... Adreça: Afores Font Vella, s/n
Import premi: 22,02 € 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
694,98 euros, amb càrrec a l’aplicació número 1522 48002 del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2019.
 
Tercer.- Ordenar el pagament del 50% del premi. El 50% restant s’abonarà 
una vegada justificat el destí del premi.
 
Quart.- Entre els dies 1 i 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos, els premiats 
hauran de presentar una fotografia del balcó, finestra o terrassa ornamentat 
durant la campanya Garrigues en Flor.
 
La manca de justificació del destí del premi comportarà la seva revocació, i el  
corresponent reintegrament de l’import del premi abonat.
 
Cinquè.-  Notificar  aquests  acords  a  les  persones  premiades,  i  donar-ne 
compte a la Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns.

 

13 . Expedient 1322/2019. Endesa energía XXI aprovació taxa 1,5 1T 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 
Termini: 1R. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació electricitat: 71.080,68 euros
Taxa 1,5%: 1066,21 euros
 
Base ingressos facturació gas: 186,38 euros
Taxa 1,5%: 2,80 euros

 

14 . Expedient 1326/2019. Endesa energía aprovació taxa 1,5 1T 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA ENERGIA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 
corresponents, essent les següents:
  
ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
Termini: 1R. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació gas: 33.787,92 euros

 



 

Taxa 1,5%: 506,82 euros

 

15 . Expedient 1315/2019. Endesa distribución eléctrica. Aprovació taxa 
1,5 1T 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA,  S.L.  i  segons  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Termini: 1R. TRIMESTRE 2019
Base ingressos facturació: 846.739,04 euros
Taxa 1,5%: 12.701,09 euros

 

16 . Expedient 1339/2019. Viesgo Energía aprovació taxa 1,5 1T 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats  els  càlculs  corresponents  d’acord  amb  les  dades  facilitades  per 
VIESGO ENERGIA, S.L. i  segons  l’ordenança fiscal  reguladora de la taxa 
d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats 
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general, la qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 
157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de Govern Local, en exercici 
de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de 
juny de 2015, i per unanimitat dels membres presents, aprova les liquidacions 

 



 

corresponents, essent les següents:
 
VIESGO ENERGIA, S.L.
Termini: 1R. TRIMESTRE 2019
 
Base ingressos facturació electricitat: 8.209,77 euros
Taxa 1,5%: 123,15 euros
 
Base ingressos facturació gas: 997,42 euros
Taxa 1,5%: 14,96 euros
 
BASE INGRESSOS FACTURACIÓ TOTAL: 9.207,19 euros
TAXA 1,5% TOTAL: 138,11 euros

 

17 . Expedient 1288/2019. Llicències d'Ocupació Borges per la República 
– Som Primàries

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.
 

  CARRER NOU
 
 ENTITAT :                   BORGES PER LA REPÚBLICA – SOM PRIMÀRIES
 RESPONSABLE:         ....
 DIA UTILITZACIÓ :      04/05/2019 
 HORARI :                     de 10 h. a 19:00 h.
 MOTIU  :                       "DINAR  BORGES  PER  LA  REPÚBLICA  –  SOM 

 



 

PRIMÀRIES”
 
MATERIAL:    35 TAULES, 8 CUBELLS ESCOMBRARIES, 200 CADIRES
 
Observacions:  Atès  que  el  dia  sol·licitat  hi  ha  el  Mercat  de  la  Ganga,  el 
muntatge  caldrà  fer-lo  a  partir  de  les  13:45  h  per  facilitar  la  sortida  dels 
paradistes.
 
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.
 
En cas de pluja, moure l’esdeveniment al pavelló de l’Oli. 

 

18  .  Expedient  1327/2019.  Organització  d'Actes  Públics  Junts  X  les 
Borges Blanques

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.
 

  SALA MARIA LOIS (BIBLIOTECA)
 
 ENTITAT :                    JUNTS X LES BORGES BLANQUES
 RESPONSABLE:         .....

 DIA UTILITZACIÓ :      02/05/2019 

 



 

 HORARI :                     de 20 h. a 22:00 h.
 MOTIU :                       "PRESENTACIÓ CANDIDATURA”
 
MATERIAL: Megafonia de la sala, escenari (el que hi ha a la sala), cadires (les 
de la sala)
  
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. 

 

19 .  Expedient  1342/2019.  Autorització  per posar parada al  mercat  de 
dimarts i dissabte. 11-25 maig. Junts per les Borges Blanques

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 : JUNTS PER LES BORGES BLANQUES 
ESPAI : MERCAT (DIMARTS I DISSABTE) 
RESPONSABLE: .....
ADREÇA : C/ LLUÍS COMPANYS, 7 
DIES UTILITZACIÓ DE L’11 AL 25 DE MAIG 

 



 

HORARI : MATÍ, DURANT EL MERCAT 
MOTIU : POSAR PARADA. CAMPANYA ELECTORAL 
MATERIAL :         

 

20 . Expedient 1324/2019. Organització d'Actes Públics Associació Grup 
de Joves de les Borges (Penya Caragoli)

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.
 

 
 ENTITAT  :                    ASSOC.  GRUP  DE  JOVES  DE  LES 
BORGES  (PENYA CARAGOLI)
 RESPONSABLE:         .....
 DIA UTILITZACIÓ :      28/05/2019 al 03/06/2019
 HORARI :                     de 00 h. a 00:00 h.
 MOTIU :                       "APLEC DEL CARAGOL”
 
MATERIAL: 10 taules, 2 quadres elèctrics (1 amb general)
La pèrdua o la reparació del material cedit anirà a càrreg de l'entitat sol.licitant.
 
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.

 

 



 

21  .  Expedient  1341/2019.  Autorització  ús  basses  del  Terrall  per  fer 
Concurs de Pesca. Associació Pescarrames. 12 maig

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 PESCA “PESCARRAMES” 
ESPAI : BASSES DEL TERRALL 
RESPONSABLE: .....
CORREU ELECT: pescarrames@gmail.com 
ADREÇA : Pl. Capella, 27        25400 Les Borges Blanques 
DIA UTILITZACIÓ : 12 MAIG 
HORARI : DE 7:00H A 14:00H (el concurs és de 8h a 13h) 
MOTIU : CONCURS DE PESCA
 
MATERIAL  :  5 TAULES,  10 CADIRES  (a  concretar  més  endavant),  
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 4 CUBELLS ESCOMBRARIES 
 
OBSERVACIONS: 
Demanen no engegar els aspersors i que les basses estiguin plenes.
 
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.

 

22 . Expedient 1350/2019. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació 2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES, PER A L’ANUALITAT 2018
 
Fets: 
El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió celebrada el dia 19  
de desembre de 2018 va aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a 
l'any 2019 juntament amb la Plantilla de Personal i  la Relació de Llocs de 
treball d'aquesta Corporació.
 
L’acord d’aprovació inicial es va elevar a definitiu amb data 21 de gener de 
2019
 
Segons la relació de llocs de treball  vigent,  les següents places es troben 
vacants:

PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
DESCRIPCIÓ 
DEL LLOC

CLASSIFICACIÓ
CONDICIONS 
D'ACCÉS

RETRIBUCIONS

DENOMINACIÓ RÈGIM GRUP
DOTACI
Ó

ESCALA CATEGORIA TITULACIÓ
FORMA  DE 
PROVISIÓ

CD CE ÀREA
JORNAD
A

Urbanisme/C
ontractació

Funciona
ri

A2 1
admo. 
Especial

Tècnic mig
Diplomatu
ra

Concurs-oposi
ció

22
13.549,2
2

Urbanis
me

100%

 
 
Per provisió de l’alcaldia de 3 de maig de 2019 s’ha iniciat l’expedient per a 
l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2019 de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, per cobrir aquesta plaça vacant a la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament, a través del torn de promoció interna.
 
Vist  que  en  la  citada  Plantilla  i  corresponent  Relació  de  Llocs  de  treball, 
aquesta plaça figura vacant i dotada pressupostàriament, segons ha informat 
l’Interventor  Municipal,  Sr.  Marc  Fernández  Mesalles,  es  considera  que  la 
cobertura definitiva d’aquesta plaça, a través del torn de promoció interna, és 
necessària  en  el  present  exercici  per  al  bon  funcionament  dels  serveis 
municipals.
 
Fonaments de dret:
1) L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regulador de les bases de règim 
local  (LBRL)  disposa que les Corporacions locals  formaran públicament  la 
seva oferta d’ocupació ajustant-se als criteris en la normativa bàsica estatal.
 
2) L’article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  pel què 

 



 

s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local  (TRRL),  disposa,  quant  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública,  que  les 
Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran anualment dins del termini d’un 
mes de l’aprovació del Pressupost municipal ajuntant-se a la legislació bàsica 
de l’Estat sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s’estableixin 
en desenvolupament de normativa bàsica estatal.
 
3) L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el 
Text  refós  de  la  llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  (TR-LMRL), 
estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes 
públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament.
 
4)  Els articles 56 i  següents del  Decret 214/1990, de 30 de juliol,  pel  què 
s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  de 
Catalunya  (RPSEL),  d’acord  amb  el  qual  constitueixen  l’oferta  pública 
d’ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les 
diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari 
com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió dels 
quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.
 
5) Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb 
assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació 
de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per 
a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini màxim 
per  a  la  convocatòria  dels  mateixos.  En  tot  cas,  l’execució  de  l’oferta 
d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable 
de 3 anys.
 
6) A data d’avui resta pendent l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’exercici 2019.
Hi ha una corrent doctrinal, liderada per F.A. i  P.R.,  que considera que en 
absència de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i per tant en el cas com 
el que ens trobem, de pròrroga automàtica de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2018,  en  aplicació  de  les 
previsions de l’article 134 CE, desapareixen totes les limitacions previstes per 
l’anterior  legislació  pressupostària,  de  forma  que  les  ofertes  d’ocupació 
pública que vulguin convocar les comunitats autònomes i les entitats locals es 
troben  sotmeses  exclusivament  a  les  previsions  de  TREBEP  i  altres 
concordants sense que resulti  possible al·legar l’aplicació d’excepcionalitats 
normatives de caràcter pressupostari.
 
En concret la pròrroga només afectaria segons aquests autors, seguint també 
els pronunciaments del TC, a les disposicions o l’articulat que expressament 
manifesti que la seva vigència és superior a l’any i/o amb vigència indefinida, 
utilitzant com a paràmetre l’anualitat, i a més en el cas de les previsions sobre 
oferta  pública  d’ocupació  no  les  consideren  sotmeses  a  la  pròrroga 

 



 

pressupostària  perquè  no  responen  a  la  vinculació  directa  als  estats 
d’ingressos i despeses aprovats a la Llei de pressupostos corresponent com a 
conseqüència de l’orientació de política econòmica general de l’Estat Central.
 
7) No obstant això, si partim de la consideració que la situació de pròrroga 
pressupostària estatal,  manté en vigor les limitacions relatives a les ofertes 
públiques d’ocupació de 2018, cal considerar que l’article 19.U.7 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
disposa que no computaran dins el límit màxim de places derivat de la taxa de  
reposició  d’efectius,  les  places  que  es  convoquin  per  a  la  seva  provisió  
mitjançant  processos  de  promoció  interna  i  les  corresponents  al  personal  
declarat indefinit no fixe mitjançant sentència judicial.
 
8) L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
què s’aprova el  Text  refós de la  llei  de l’Estatut  bàsic  de l’empleat  públic, 
regula que són matèries objecte de negociació els criteris generals sobre les 
ofertes d’ocupació pública.
 
9) De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública 
d'ocupació, un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat  
de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració 
de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada amb la resta 
de  les  ofertes  públiques  d'ocupació  de  la  resta  de  les  administracions 
públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya.
 
10) De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent 
per aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla  
aprovats pel Ple. L’alcaldia té delegada aquesta competència en la Junta de 
Govern Local segons Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny.
 
Per informe de secretaria de 3 de maig de 2019 que consta en l’expedient, es 
considera que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que la 
Junta de Govern Local resolgui conformement en relació amb l’aprovació de 
l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, que es concreta en les següents 
places:
 
PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
DESCRIPCIÓ 
DEL LLOC

CLASSIFICACIÓ
CONDICIONS 
D'ACCÉS

RETRIBUCIONS

DENOMINACIÓ RÈGIM GRUP DOTACIÓ ESCALA CATEGORIA TITULACIÓ
FORMA  DE 
PROVISIÓ

CD CE ÀREA
JORNAD
A

Urbanisme/Co
ntractació

Funciona
ri

A2 1
admo. 
Especial

Tècnic mig
Diplomatur
a

Concurs-oposi
ció

22 13.549,22 Urbanisme 100%

 
Aquesta oferta haurà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica, a la 
intranet i  a la extranet municipal, i haurà de ser comunicada als òrgans de 
l’Administració de l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada 

 



 

amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta d’administracions 
públiques.
 
Caldrà  trametre’n  còpia  a  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la 
Generalitat de Catalunya.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert 
en l'article 53.1.h) del Text Refós de la Llei Municipal i  de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i fent ús de les 
atribucions conferides per  la  Ley 7/1985,  de  2  de abril,  reguladora  de las 
Bases  de  Régimen  Local,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
delegacions atribuïdes per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015 de 15  de  juny,  
acorda per unanimitat dels seus membres:
 
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 
2019 per a la cobertura de la següent plaça que figuren vacant a la plantilla de 
personal funcionari, a través del torn de promoció interna: 

PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
DESCRIPCIÓ 
DEL LLOC

CLASSIFICACIÓ
CONDICIONS 
D'ACCÉS

RETRIBUCIONS

DENOMINACIÓ RÈGIM GRUP DOTACIÓ ESCALA CATEGORIA TITULACIÓ
FORMA  DE 
PROVISIÓ

CD CE ÀREA
JORNAD
A

Urbanisme/Co
ntractació

Funciona
ri

A2 1
admo. 
Especial

Tècnic mig
Diplomatur
a

Concurs-oposi
ció

22 13.549,22 Urbanisme 100%

 
SEGON. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica, a la intranet i a la extranet 
municipal.
 
TERCER.-  Comunicar  als  òrgans  de  l’Administració  de  l’Estat  que 
correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes 
públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i trametre còpia 
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
 
 
QUART. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin 
en ordre i a bon fi i execució del precedent acord.
 
CINQUÈ.-  Contra  aquest  acte,  que  exhaureix  la  via  administrativa  i  és 
immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions publiques, es podran interposar els següents recursos: Amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de 
la seva notificació. Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, 
a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat 
amb els  arts.  8  i  46  de  la  Llei  29/1998 de  13 de  juliol,  reguladora  de  la 

 



 

jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Contra  la  resolució  del  recurs  de  reposició,  es  podrà  interposar  recurs 
contenciós  administratiu,  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de 
Barcelona, dins el  termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
aquell en què es rebi la notificació, si aquesta fos expressa, si no ho fos, el 
termini  serà  de sis  mesos,  comptats  a  partir  del  dia  següent  a  la  què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. Tot això, sense perjudici que es 
pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. 

 

23  .  Expedient  903/2019.  Drets  i  Deures  Retributius.  Correcció  d'errada 
detectada en l'acord de Junta de Govern Local del dia 24 d'abril,  de les 
prestacions socials a treballadors

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

CORRECCIÓ D’ERRADA EN L’APROVACIÓ DE LES PRESTACIONS SOCIALS 
ALS TREBALLADORS - ANY 2018 
  
En data 24 d’abril  de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar les quanties 
corresponents a les prestacions socials dels treballadors de l’any 2018, segons 
el conveni aprovat i vigent amb aquests.
 

Per part dels serveis d’Intervenció s'ha verificat una errada en el percentatge a 
aplicar en la quantia dels “medicaments” de la senyora .........,  havent de ser, 
segons el conveni del 80% i no del 50% tal i com es va fer constar en l’acord  
esmentat.
 
L'article  105.2  de  la  Llei  30/1992  de  règim  jurídic  de  les  administracions 
públiques i el procediment administratiu comú, preveu que les administracions 
públiques  poden  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  dels 
interessats, els erros materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
 
Per  tot  l'exposat  i  fent  ús  de les  facultats  legalment  conferides,  la  Junta  de 
Govern Local ACORDA:
 
Primer.- Rectificar l'errada existent en l'acord de data 24 d’abril en els següents 
termes:
 
On hi diu:
 
 Medicaments 1070,48 50% 535,24

 



 

...     
TOTAL    6440,19
 
 
Hi ha de dir:
 
 Medicaments 1070,48 80% 856,38
...     
TOTAL    6761,33
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma i efectuar les 
anotacions oportunes per a l'efectivitat d'aquesta rectificació. 

 

24 . Expedient 1364/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants abril 
2019

Favorable Tipus de votació:
 Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES D’ABRIL DE 2019
 
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 padró cobratori del mes d’abril de 2019 de la Llar d’Infants 
municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a  general 
coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           ABRIL 2019
PERÍODE COBRANÇA :   10-05-2019 a 11-06-2019             
IMPORT :                            5.678,50 €

 

25 . Expedient 1351/2019. 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 32.513,74  corresponent  a 
l’exercici de 2019
 

 

26 . Expedient 1404/2019. 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 55.447,08  corresponent  a 
l’exercici de 2019

 

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

27.- 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 16:10 h del dia 8 de maig de 2019, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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