
 
 

JGVL2016 / 8febrer23 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  8/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de febrer de 2016 
Horari: de les 13 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 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’OBRES 

4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

4.1TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM 

4.2 TRAMITACIÓ DE LLICENCIA D’ACTIVITATS RECREATIVA 

4.3. TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI D’ANNEX 

5.-DEVOLUCIÓ FIANÇA BANDEROLES MARATÓ TV3 

6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 

7.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC , IBERDROLA, CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
GUISSONA, SA, GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., ENDESA ENERGIA XXI, SLU 



 
 

8.- APROVACIO PROVEÏMENT AUTOCAR SORTIDA A MONT ROIG DEL 
CAMP 

9.- APROVACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL MUNICIPALS QUE 
IMPLIQUEN CONTACTE AMB MENORS 

10.-RETRIBUCIÓ SILVIA MANSILLA NAVARRO 

11.-SUPORT AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLIC 

12.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

13.- 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 16 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 gran - 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
TENNIS LA SERRETA CLUB 
(Paquita Lapena Casals) 

26/02/2016 20 h i fins 
acabar 
assemblea 

Celebració assemblea del Club Tennis 
la Serreta 

AVANÇA, SCP 
(Imma Purroy Aritzeta) 

Tots els dijous de 
cada mes i fins a 
meitat del mes de 

20,30 h a 
21,30 h 

60€ per sessió. Total 14 sessions=840€ 



 
 

juny. Es començarà 
el dia 3 de març 

 
PAVELLÓ DE L’OLI 

 
ENTITAT DIA MOTIU 
ESCOLA DE DANSA ESTIL 26 junt tot el dia 

22 tot el dia, 23 de juny al matí i el 25 de juny tot el dia 
Assaig festival fi de curs 

 
  
 MATERIAL 

 
ENTITAT DIA HORA MATERIAL MOTIU 
F. C. LES BORGES BLANQUES 
 

28 febrer Tot el dia 10 taules 
30 cadires 

Celebració dinar del club 

 
 

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. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 
QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

025/16  Ensenyança, 20 47,29 pintar la façana 

026/16  
Av. de les Garrigues, 
3-bis 

33,41 
Arrebossar  la paret mitgera (sense 
modificacions estructurals) 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
4.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITATS  

4.1TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM 

Identificació de l’expedient 
 
Nou promotor 
Antic promotor:  
Exp. 4/2016 
Expedient d’activitats inicial: 16/2003 
Emplaçament: C/ Catalunya, 28, baixos 
Tipus d’activitat: recreativa: BAR-musical (sense terrassa) 
Nom Comercial: PUB EGIPSY 
Ús del local: Pública concurrència 



 
 

Tràmit administratiu: Canvi de nom 
Aforament:   
 
Documentació: Aporta 

- Comunicació del canvi de titularitat (1 de febrer de 2016). 
- Document de cessió de titularitat de l’activitat  

 
ANTECEDENTS 
 

 L’anterior titular Sr... disposa de llicència d’activitat per a un establiment 
de BAR MUSICAL situat a c/ Catalunya, 28, baixos, segons acord 
municipal de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques de 21 d’octubre de 2004 (expedient 16/2003). 

 El Consell Comarcal de les Garrigues emet informe favorable en data 27 
de maig de 2011 respecte del control inicial parcial realitzat per l’entitat 
ambiental de control ECA SA en data 11 d’abril de 2007. 
 

FETS 
 
Atesa la comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 
1 de febrer de 2016) de canvi de nom de l’activitat. 
 
Atesa la resta de documentació presentada. 
 
Atès que l’activitat descrita li és d’aplicació el Decret 112/2010, de 31 d’agost,  
pel qual s’aprova el reglament de d’espectacles públics i activitats recreatives, 
 
S’emet el present INFORME: 
 
S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de nom sol·licitat: 
 
 Activitat:    BAR MUSICAL 
 Titular:    
 Emplaçament:  C/ Catalunya, 28, baixos 
 Règim administratiu: Llicència municipal 
 
L’activitat queda sotmesa al compliment del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, Decret 112/2010 de 31 d’agost. En compliment de l’article 
130 i 132 del Decret 112/2010, l’establiment estarà sotmès a controls periòdics 
cada quatre anys. 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT 
 
Caldrà informar al nou titular de les condicions imposades en la llicència inicial 
perquè en tingui constància, així com també de l’informe del Consell Comarcal 
relatiu al control inicial periòdic.  
 
Caldrà informar al titular de l’obligatorietat de tenir contractada una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 



 
 

Caldrà informar al titular que atès que ha transcorregut més de quatre anys des 
de l’informe favorable del darrer control, l’activitat s’ha de sotmetre novament a 
control periòdic per part d’una entitat ambiental de control (EAC). Caldrà 
presentar aquest informe a l’Ajuntament en el termini de 30 dies. 
 
Atesa comunicació efectuada pel senyor ... 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 BAR 
MUSICAL al C. Catalunya, 28 baixos a favor del Sr. .... 
 
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. 

4.2 TRAMITACIÓ DE LLICENCIA D’ACTIVITATS RECREATIVA 
Identificació de l’expedient: 
 
Exp. 2/2016 
Titulars:  
Emplaçament: c/ Pl. Constitució, 9, baixos 
Tipus d’activitat: recreativa: BAR-RESTAURANT 
Nom Comercial: BAR-RESTAURANT FRIS 
Ús del local: Pública concurrència 
Classificació de l’activitat: Risc baix 
Tràmit administratiu: Comunicació (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Aforament:  42 persones 
Documentació tècnica:  
 
Projecte de legalització, redactat pel Sr..., enginyer tècnic (visat 2016/00128 de 
19-01-16). 
Comunicació prèvia de 21-01-2016. 
Certificat de final d’obra, redactat pel Sr..., enginyer tècnic de 9-02-16). 
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-II 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: I-561, I-563. 
Descripció: “Restaurants i establiments de menjar”, “Establiments de begudes”. 
Comentari: “Si la  Scons ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones”. 
 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de 
comunicació com una activitat de risc baix. Tant mateix els condicionants 
tècnics vénen marcats pel Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 



 
 

 
Un cop examinada la documentació presentada, s’emet informe FAVORABLE 
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat amb els 
condicionants següents: 
 
La porta que comunica el passadís dels lavabos amb el bar ha d’obrir cap a 
l’interior de la sala o ser corredissa. 
La sortida de fums de la cuina serà per la coberta de l’edifici i sobresortirà com 
a mínim 1m per sobre de la coberta de les edificacions situades en un radi de 
10 m (UNE EN 123001). 
Sorolls i vibracions: D’acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi, i 
l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les vibracions, es considera: 
 l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat elevada amb predomini del sòl 
d’ús residencial (A4). 
L’activitat correspon al Grup-III amb nivell d’immissió acústica dins del recinte 
de 85-89 dB(A). 
Limitacions de les immissions sonores en l’exterior i dependències d’interior en 
habitatges veïns: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglamentació aplicable: CTE-DB-SI 
Ús: pública concurrència 
 
En base a aquesta reglamentació, i examinada la documentació presentada, 
l’expedient s’emet informe FAVORABLE respecte de les condicions de 
protecció contra incendis, condicionat a: 
 
CONCLUSIÓ 
 
Informe en matèria de medi ambient i exercici de l’activitat: FAVORABLE. 
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE. 
 
S’emet informe FAVORABLE respecte de l’activitat descrita amb els 
condicionants indicats anteriorment. 
 
Atesa comunicació efectuada pel senyor...d’ alta 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 de l’inici de l’activitat de Bar Restaurant al 
local de la Pl. Constitució, 9 baixos.. 

 Valors límits d’immissió en 
dB(A) 

Espai Dia Vespre Nit 

Interior (dormitori) 30 30 25 

Interior (sala d’estar) 35 35 30 

Exterior (Zona A4) 55 55 45 

  



 
 

 
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. 

4.3. TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI D’ANNEX 

 
Identificació de l’expedient 
 
Promotor:  
Expedient d’activitats: 47/2009 
Activitat: Taller de construcció d’estructures metàl·liques i envelats 
Emplaçament: Polígon de les Verdunes, parcel·la 8 
Tràmit administratiu: Règim de comunicació (Llei 20/2009) 
Documentació:  

 Sol·licitud de canvi de classificació 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que ... són titulars d’una activitat de fabricació d’estructures metàl·liques i 
envelats amb llicència de data 2 d’agost de 2010 segons classificació Annex II.2 Codi 
12.21. 
 
Atès que d’acord amb les noves taules de classificació de la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre de Prevenció i control ambiental de les activitats, el Codi 12.21 ha 
desaparegut. 
 
FETS 
 
Atesa la sol·licitud (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 23 de 
febrer 2015) de canvi de classificació de l’activitat. 
 
Atesa la modificació de les taules de classificació de la Llei 20/2009. 
 
S’emet el present INFORME 

 
S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi del classificació sol·licitat, i que a 
partir d’ara serà: 
 

- Activitat: Taller de construcció d’estructures metàl·liques i envelats 
- Classificació: Annex-III, Codi 3.14 “Fabricació de maquinària i/o 

productes metàl·lics diversos i/o serralleries”. 
- Règim administratiu: COMUNICACIÓ segons la Llei 20/2009 

 
Caldrà informar al titular que la llicència està sotmesa al règim administratiu de 
COMUNICACIÓ d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
de les activitats, i que segons l’article 73 el règim de controls periòdics podran ser en 
format d’autocontrols. 
 
Atesa comunicació efectuada per l’empresa ... de canvi d’annex de l’activitat, 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 d’annex de l’activitat que es 
desenvolupa a la parcel·la 8 del polígon industrial de les Verdunes. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 

5.-DEVOLUCIÓ FIANÇA BANDEROLES MARATÓ TV3 
 
La senyora ..., responsable de màrqueting de TV3, presenta un correu demanant 
la devolució de la fiança dipositada per la instal·lació temporal de banderoles als 
fanals d’alguns carrers de les Borges amb motiu de la Marató de TV3 del passat 
any 2015. 
 
El gerent d’urbanisme, en data 18 de febrer, redacta un informe segons el qual es 
pot procedir a efectuar la devolució de la fiança dipositada per aquest concepte ja 
que els fanals utilitzats no presenten cap anomalia ni desperfecte 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents,  
acorda aprovar la devolució de la fiança de 100 € (cent euros), dipositada per 
TV3, per respondre a possibles danys que s’haguessin pogut ocasionar al penjar 
banderoles de la Marató als fanals de la ciutat 
 

6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS 
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de Junta de Govern 
Local en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per 
l’exercici 2015. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 
 
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 les 
següents entitats: 
    

    

Subvencions Entitats - Justificacions finals  2015   

     

Junta Govern Local 23/02/16     



 
 

     

     

Entitat Subvenció Anticipat Pendent  

     

 900,00 450,00 450,00  

 450,00 225,00 225,00  

     

Total pagament pendent   675,00  

    

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 
 
7.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC , IBERDROLA, CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
GUISSONA, SA, GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., ENDESA ENERGIA XXI, SLU 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, FRANCE TELECOM ESPAÑA SA, 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA SA, CABLEUROPA SAU, 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: 
 
IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

GENER 2016 15.157,04 227,35 

IBERDROLA, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

GENER 2016 15,19 0,23 

TOTAL IBERDROLA, SAU 15.172,23 227,58 

   

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2015 4.751,81 71,28 

 



 
 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

ANY 2015 214.456,17 3.216,84 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2015 157.977,71 2.369,67 

TOTAL GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA 372.433,88 5.586,51 

 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4t. TRIMESTRE 2015 694.382,71 10.415,74 

 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

4t. TRIMESTRE 2015 63,78 0,95 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

4t. TRIMESTRE 2015 50.459,88 756,90 

TOTAL ENDESA ENERGIA XXI, SLU 50.523,66 757,85 

TOTAL   17.058,96 

 

8.- APROVACIO PROVEÏMENT AUTOCAR SORTIDA A MONT ROIG DEL 
CAMP 

 
El Grup ... de les Borges Blanques, conjuntament amb la Banda de cornetes i 

tambors sol·liciten la col·laboració de l’Ajuntament de les Borges Blanques per 

a la sortida del dia 13 de març amb motiu de la XX trobada d’armats. 

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 contractació d’un autocar per a efectuar el desplaçament 
per un import de 460€(IVA vigent no inclòs). 
 



 
 

Segon.- Informar d’aquest acord als peticionaris i donar compte al departament 
d’intervenció 
 
 
9.- APROVACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL MUNICIPALS QUE 

IMPLIQUEN CONTACTE AMB MENORS 

 

El 18 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 

modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència (BOE de 

29.07.2015). 

Entre les mesures establertes per aquesta Llei,  ha modificat l’apartat 1 i ha 
afegit els apartats 4 i 5 a l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de Protecció jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la 
Llei d’Enjudiciament Civil, establint el següent pel que fa a  la contractació 
de personal per realitzar activitats que impliquin el contacte habitual amb 
menors:  
“Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que 
impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat 
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, 
l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i 
corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, 
qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del 
Registre central de delinqüents sexuals” 

Al mateix temps, i atès que encara no ha entrat en funcionament el Registre 
central de delinqüents sexuals, la disposició transitòria quarta d’aquesta Llei, 
estableix que :  

“Fins que entri en funcionament el Registre central de delinqüents sexuals, 
la certificació a què es refereix l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i 
de la Llei d’enjudiciament civil, l’emet el Registre central d’antecedents 
penals.” 

Per tal de donar compliment a aquesta normativa, esdevé necessari que en 
primer lloc s’identifiquin els llocs de treball les funcions dels quals impliquen 
contacte habitual amb menors i també els llocs de treball que, per ubicació, 
funcions i/o tasques específiques, poden considerar-se afectats. 

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, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. Aprovar que els llocs de treball que impliquen contacte habitual amb 
menors o que per ubicació, funcions i/o tasques específiques, poden 
considerar-se afectats per la potencial accessibilitat a relacionar-se amb 
menors com a conseqüència de l’ocupació del lloc, són els següents: 



 
 

ENS  ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA LLOC DE TREBALL 

AJUNTAMENT CENTRE OBERT Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

COL.LEGI PÚBLIC JOAN XXIII Conserge 

ESPORTS. CAMP MUNICIPAL DE 

FUTBOL 

Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

PAVELLÓ FRANCESC MACIÀ I 

PAVELLÓ DE L’OLI 

Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

BIBLIOTECA Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

JOVENTUT Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

CULTURA Personal que realitzi activitats 

d’Esplais en general i Parcs de 

Nadal. 

LLARS D’INFANTS 

MUNICIPALS DE LES 

BORGES BLANQUES 

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE LES 

BORGES BLANQUES 

Tots els llocs de treball que hi 

estiguin adscrits. 

 

Segon.- Comunicar als empleats públics afectats que ja estan exercint els llocs 
de treball identificats, que se’ls facilitarà un model de declaració jurada o 
promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra 
la llibertat i indemnitat sexual, la qual, hauran d’aportar degudament 
complimentada i signada. 
 
Aquesta declaració incorporarà l’autorització expressa a l’Ajuntament per a què 
pugui comprovar en qualsevol moment la veracitat de la dita declaració. 
Les declaracions s’incorporaran a l’expedient personal de l’empleat o 
empleada. 
 
Tercer.- No obstant, l’establert anteriorment, la declaració jurada tindrà 
validesa fins que entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents 
Sexuals, moment en el qual l’Ajuntament realitzarà d’ofici les comprovacions 
oportunes per a verificar que no existeix cap condemna per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. 



 
 

 
10.-RETRIBUCIÓ SILVIA MANSILLA NAVARRO 
 

En data 29 d’octubre de 2015 es va dictar Decret d’Alcaldia 161/2015 per contractar a 

la Sra. ... com a auxiliar administrativa per les tasques de preparació i tancament de la 

53a. Fira de Les Garrigues i 19a. Fira de l’Oli. 

En aquest decret es va detectar una errada pel que fa a les percepcions salarials, les 

quals s’han modificat mitjançant Decret d’Alcaldia 14/2016 de data 09 de febrer de 

2016, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2016. 

Com sigui que aquesta errada salarial s’hauria d’aplicar a partir de la data de 

contractació, és a dir, a partir del dia 02 de novembre de 2015, es proposa abonar 

aquesta diferència que es desglossa a continuació mitjançant una nòmina 

complementària en concepte de Treballs 53a. Fira de Les Garrigues i fer-la efectiva 

durant l’actual mes de febrer. 

DECRET 161/2015 DECRET 14/2016 DIFERÈNCIA 

SOU BASE       668,16 €        691,20 €        23,04 € 

MILLORA V.         81,66 €          84,48 €          2,82 € 

C. ESPECIFIC       111,36 €        199,68 €        88,32 € 

TOTAL DIFERÈNCIA MENSUAL          114,18 € 

Aquesta diferència aplicada als mesos de novembre i desembre de 2015, puja un 

import de //228,36// €, quedant així regularitzada la diferència modificada per Decret 

però no aplicada amb efectes retroactius a les nòmines del 2015.  

 
11.-SUPORT AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA 

COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLIC 
 

L'Ajuntament de les Borges Blanques vol iniciar el camí cap a la transparència i 
és per aquest motiu que donem suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Públic, validat pel Laboratori de Comunicació Pública de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en base a l'article 69 de la Llei de Bases de 
Règim Local que estableix que 
1.- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la 
seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local. 
2.- Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les 
corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no 
poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
representatius regulats per la llei. 
Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals 
de titularitat pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i 
ciutadanes - respectin els principis, que van inspirar el Decàleg que reproduïm 
a continuació. 
1 - Han d'actuar corn a elements cohesionadors del municipi 



 
 

Han de fer “poble” o “ciutat” fomentant la identitat local, donant a conèixer els 
seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i 
homes que amb les seves actuacions í relacions donen vida plural a cada 
municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, 
socials, polítiques ... i els projectes de futur. 
2 - Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent 
Han de clonar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les 
diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la 
crònica periodística del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes 
d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i 
les votacions emeses. 
3 - Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat 
pública han de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada 
municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). 
Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, 
autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixin 
als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. 
En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les 
diferents opcions polítiques. 
4 - Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic 
professional a les informacions i han d'inserir espais d’opinió dels càrrecs 
electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les 
organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. 
L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per 
I’alcalde o alcadessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i 
programes de debat plurals. A través d'Internet, s’han de promoure consultes 
populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i 
tràmits burocràtics. 
5 - Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar 
I’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes 
les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a 
través de l'agenda el/activitats o el/altres formats informatius. 
6 - Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat 
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals 
informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la 
gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden 
utilitza com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el 
poder. 
7- Han de despertar l'interès de la ciutadania 
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat 
d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen 
vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. 
Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de 
la ciutadania en la informació i la participació democràtica. 
8 - Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 



 
 

Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que 
realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el 
Codi Deontològic que regeix la professió periodística. 
9 - Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb 
estructures organitzatives -consells editorials o consells d/administració- que 
garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació 
del conjunt del consistori de les organitzacions de la societat civil i de la 
ciutadania local. 
10 - S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de 
cada municipi 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació 
local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a 
partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de 
definir els objectius que s'han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i 
les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i 
necessitats de cada municipi. 
L'Ajuntament dóna suport a aquest decàleg amb la voluntat d'anar assolint 
progressivament el principis que recull i es compromet a fer explícit el seu 
compromís publicant a la seva pàgina web aquest document. 
 
12.- 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 4.377,85 € corresponent a l’exercici de 
2015 i 59.278,13 de l’exercici 2016. 
 
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 63.655,98 € corresponent a l’exercici de 
2016 

 
 
13.- 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 16 de febrer al 22 de febrer de 2016, per al seu coneixement. 
 
 


