
 
 
 
 

JGVL2016 / 7febrer16 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  7/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de febrer de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
 
Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

4.-PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 

5.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

6.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 

7.- PARTICIPACIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 

8.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ, DIRECCIÓ TÈCNICA 

I SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE CAL GINERET 

9.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 



 
 
 
 
10.- SUBVENCIÓ FESTA BARRI 

11.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2016, s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades 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. 22, 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 
 

 CENTRE CÍVIC – Sala 1 - 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
 19/02/2016 20 h i fins 

a les 21 h 
Acte de presentació de correscales 2016 

 Tots els dimarts i 
dijous de cada mes 
fins el dia 17 de 
març, aquest inclòs 

9,15 h a 
11,15 h 

Curs de coneixements laborals a les 
Borges Blanques per a immigrants. 
Pissarra Blanca i cadires i taules per 25 
persones 

 

 
 SALA MARIA LOIS- CASA DE LA CULTURA- 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 
 27 fe febrer 2016 11 a 14 h Presentació pla estratègic Comarcal les 

Garrigues 2016-2020”Les Garrigues Fent 

Camí” 
 2 de març de 2016 19 a 20,30 

h 
Xerrada “Crisi de Refugiats” projector i 
equip de so 

 
 



 
 
 
 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
 4 de juny 21,30h  Escenari 

 Grades i cadires  

Obra de teatre 

 20 de 
maig 

21 h  Grades Representació obra de 
teatre nens escola Joan 
XXIII 

 2 de juliol Tot el dia Ús del pavelló en cas de 
pluja 

Festa del Barri(16ª) 
oberta a la població 

 12 de 
juny 

Tot el dia Ús del Pavelló en cas de 
pluja 

Celebració concurs de 
paelles 

 
 MATERIAL 

 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
 21 

febrer 
12 h a 15 
h 

 2 Taules 

 Equip megafonia 

 25 cadires 
 

Rebuda del correscales 2016 i vermut 
popular 

 6 de 
març 

Tot el dia Algun regal per a 
cada participant 
(uns 600) 

Celebració de la 19ª trobada de 
puntaires 

 12 de 
juny 

Tot el dia . Megafonia 
.Tancar el Ps. Del 
Terrall 
.Fixar punts 
d’abastament 
d’aigua de boca 
.Dos wàters amb 
cabina 
.600 cadires 
Carreta elevadora 
d’objectes 
100 taules 

Celebració concurs de paelles 

 2 de 
juliol 

  6 trofeus 

 Dues carretes i/o 
entarimat, amb 
escales i cortines de 
roba 

 Taules per a 250 
persones 

 Cadires per 400 
persones 

 Equip de megafonia 
 

Festa del Barri(16ª) oberta a la 
població 

 
3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES  
 
Examinats els expedients d’obres, juntament amb els corresponents informes 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, 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.- Donar-se per assabentada de les comunicacions efectuades pels 
peticionaris i donar la conformitat amb les condicions que es contenen en llurs 
informes, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer en règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional: 
 
 



 
 
 
 
NÚM. 
LIQUI
D. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ QUOTA 
TOTAL 

OBRA A 
REALITZAR 

FIANÇA 
GESTIÓ 
RESIDUS 

018/16  Carme, 8, planta 
baixa 

1995,02 Reforma interior 
d’oficina bancària 

150,00 

019/16  Caputxins, 20 105,31 Arrebossar i pintar 
façana(sense 
modificacions 
estructurals 

 

020/16  Bellavista, 12 92,40 Substituir teules de 
la coberta de 
magatzem 

 

021/16  Ricard Vives, 4 42,09 Fer mur de 
contenció d’1m. 
d’alçada dins del 
jardí 

 

022/16  Santa Justina, 100 55,27 Repassar i pintar la 
façana i repassar 
teulada 

 

024/16  Pica d'Estats, 22 68,11 Fer cambra per 
rentadora a la 
terrassa, amb la 
construcció d’un 
envà i col·locació de 
porta i finestra 

 

 Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2016 (COMUNICACIÓ AUTORITZACIONS PAGADES) 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
4.-PETICIÓ AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
 

Vistes les peticions d’ocupació de via pública amb material de construcció, 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 la concessió de les llicències i les corresponents liquidacions 
de la taxa per Ocupació de la Via Pública del mes que s’especifica en el quadre 
annex, essent l’import total de 82,38 €, amb el següent detall: 
 
NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ IMPORT  
022/15  La Font, 7 34,00 gener 2016 

076/15  pl. Constitució, 
21-23 

16,50 gener 2016 (tarifa mínima) 

194/15  Nou, 18 31,88 gener 2016 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA GENER DE 2016 - JGL 16-2-2016  

 
 
5.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS  
 
5.1.- Identificació de l’expedient 
 
Expedient anterior 10/2014 
Titular:  



 
 
 
 
Emplaçament: C. Ensenyança, 24 
Tipus d’activitat: Joieria 
Nou expedient: 7/2016 
Titular:  
Emplaçament: C. Ensenyança, 24 
Tràmit administratiu: Comunicació municipal de canvi de nom 
 
Documentació tècnica:  
 

 Escriptura de constitució de la societat 

 NIF de la societat 

 Comunicació del canvi de nom 
 
-L’activitat a dalt descrita disposa de llicència municipal d’apertura i exercici 
d’activitat de Joieria a nom de ..., al C. Ensenyança, 24 baixos de les Borges 
Blanques. 
 
Atesa comunicació efectuada per l’empresa Joieria Balcells, SL de canvi de 
nom de l’activitat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del canvi de nom de l’activitat de Joieria 
al C. Ensenyança, 24 baixos a favor de l’empresa ... 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 50,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 
16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
5.2.- Identificació de l’expedient 
 
Exp. 6/2016 
Titular:  
Emplaçament: Av. De la Sardana, 4, 6è, porta 8 
Tipus d’activitat: Consulta psicologia (S=54,73 m2)  
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
 

 Comunicació prèvia 

 Declaració responsable signat pel titular en data 12-1-16. 

 Projecte d’activitat per a la legalització d’un local destinat a consulta 
de psicologia sanitària (enginyer tècnic Eloy Puértolas Ortega, col. 
18.922-L) 
 

Els serveis tècnics municipals en data 9 de febrer han emès el següent informe, 
el qual transcrit literalment és el següent: 



 
 
 
 
 
“INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Epígraf: S-960  
Descripció: “Activitats de serveis personals no classificades en altres apartats” 
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons <120 m2 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
declaració responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la 
documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les 
condicions ambientals i d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita.  
 
El titular de l’establiment ha de disposar d’un certificat tècnic justificatiu del 
compliment de la normativa vigent redactat per tècnic competent. “” 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de l’inici de l’activitat de consulta 
psicològica al carrer Av. de la Sardana, 4 6è pis porta 8, promoguda per la ... 
 
SEGON.- Aprovar la taxa de 125,00 euros, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
núm. 16 per obertura d’establiment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 
 

5.3.- Identificació de l’expedient 
 
Núm. Expedient: 28/2015 
Promotor:  
Emplaçament: Pl. Constitució, 9 
 
Assumpte: petició anul·lació petició de canvi de nom de l’activitat. 
 
 Antecedents 
 
El Sr. ... va comunicar a l’Ajuntament de les Borges Blanques la seva intenció 
de realitzar un canvi de nom de l’activitat de local destinat a vídeo club i 2 forns 



 
 
 
 
de pa inferiors a 6 KW,  que anava a nom de ..., al local de la Pl. Constitució 
núm. 9 bxos. De les Borges Blanques. 
 
Documentació aportada 
 
Instància comunicant que no realitzarà l’esmentat canvi de nom, ja que iniciarà 
una activitat nova en el mateix local. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del desistiment del Sr. ..., referent a la 
seva petició de canvi de nom de l’activitat esmentada. 
 
5.4.- Identificació de l’expedient 
 

Núm. Expedient: 11/2014 
Promotor:  
Emplaçament: Av. de les Garrigues, 21 baixos 
  
Assumpte: comunicat baixa de l’activitat. 
 
 
Antecedents 
 
El Sr. ... va comunicar a l’Ajuntament de les Borges Blanques l’inici de l’activitat 
de taller per a la venda i reparació de bicicletes al local de l’Av. de les 
Garrigues, 21 baixos de les Borges Blanques. 
 
Documentació aportada 
 
Instància comunicant la baixa de l’activitat i la baixa 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, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada del desistiment del Sr. ... referent a la 
seva comunicació d’inici de l’activitat de taller per a la venda i reparació de 
bicicletes al local de l’Av. de les Garrigues, 21 baixos de les borges Blanques. 
 

6.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE  
NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 



 
 
 
 
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, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 1.790,94€: 
 
Sup. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  
146 Ensenyança, 24 C, 3-3 (1/2)                           

490,12    
146 Ensenyança, 24 C, 3-3 (1/2)                           

490,12    
568 Les Verdunes, 44                           

810,70    
     

     

        1.790,94    

 
7.- PARTICIPACIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 
 
Per tal que el personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques sigui 
beneficiària de les accions formatives subvencionades que es desenvolupen 
cada any, l’Associació Catalana de Municipis, ens comunica que cal que 
formalitzem l’adhesió al Pla Agrupat omplint el document que adjunten. 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
PRIMER.- Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques perquè els treballadors de l’Ajuntament 
puguin beneficiar-se de les accions formatives subvencionades. 
 
SEGON.- Formalitzar l’adhesió al Pla Agrupat omplint el document adjunt i 
retornar-lo signat i segellat a l’ACM del C. València, 231, 6ª planta 08007 de 
Barcelona. 
 
8.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ, DIRECCIÓ TÈCNICA   
I SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE CAL GINERET 
 
1.- Aquest Ajuntament vol contractar el servei per a redacció del projecte bàsic  
del projecte així com la direcció tècnica del projecte de Rehabilitació de l’antic 
Molí de Cal Gineret de les Borges Blanques. 
 
2.- L’arquitecte ... ha presentat un pressupost que ascendeix a 9.735 € Iva 
Inclós. 
Aquest projecte preveu la construcció de la fase II, la rehabilitació dels cups, la 
nau central i Refugi, amb un total de la planta baixa de 228,06 m2. 
 
3.-  El preu del contracte ascendeix a la quantitat de la quantitat de 8.045,40 € 
més IVA de 1.689,53 € essent un total de 9.735,00 € que inclou la redacció del 
projecte,la seva direcció i l’estudi bàsic de salut i seguretat de l’obra. 
 



 
 
 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial 
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP). 
 
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la 
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 
75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
2.3.- Els contractes menors es defineixen pel seu import. 
Segons l’art. 138.3, són contractes menors: 

- els contractes d’obres ............................ fins a 49.999,99 € 
- els contractes de subministraments, 
 serveis i altres ............................................ 

 
fins a 17.999,99 € 

 
Es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. (Article 138.3 
TRLCSP). 
 
La tramitació de l’expedient (article 111 TRLCSP) només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació de la factura que haurà de reunir els requisits de les normes 
de desplegament de la LCSP. 
 
2.3.- Els contractes menors no podran tenir una durada superior a 1 any, ni ser objecte 
de pròrroga (article 23 TRLCSP), ni de revisió de preus (article 89 TRLCSP). 

 

L’article 72 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. 
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2.4. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la 
solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
2.5.- De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, 
correspon a l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte 
dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el 
seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, competència que resta 
delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de data 15 de juny de 
2015.  
 
Vist l’infome de secretaria i intervenció,  la junta de govern local per unanimitat 
acorda: 



 
 
 
 
 
PRIMER.-. Dur a terme la contractació del servei de redacció del projecte bàsic 
i executiu, la direcció tècnica de l’obra i la seguretat i salut per un import de 
8.045,40 € més IVA per un import total de 9.735,00 € a la Sra. ...,  amb núm. de 
col·legiat 40.866.401R. 
 
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
NOU MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS (9.735,00€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  334-62200     del pressupost municipal per a 
l’exercici 2016. 
 
TERCER. Els adjudicataris hauran d’emetre la corresponent factura adreçada a 
l’alcalde i presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel 
tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment 
fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  
- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa  
 -Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de 
l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 
número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la 
Junta de Govern Local, NIF P-)  
 -Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi 
destinat.  Preu del contracte.  
-Lloc i data de la seva emissió.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar 
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Fonaments de dret.-  
 
Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 



 
 
 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
  
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
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 de 55.181,95 € corresponent a l’exercici de 
2015 
 
Segon.- Aprovar la relació de despeses, autoritzar, disposar, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament d’aquestes, compreses en la relació formulada 
per Intervenció per un import total de 55.181,95 € corresponent a l’exercici de 
2016 

 
 
10.- SUBVENCIÓ FESTA BARRI 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per a la realització de l’activitat de la 16ª Festa del 
Barri, que els hi va estar concedida en el marc de la subvenció directa 
establerta al pressupost municipal per l’exercici 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 
Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

    

 300,00 0,00 300,00 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
11.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 



 
 
 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 9 al 15 de febrer de 2016, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 

 


