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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  10/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 de març de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 15:00 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 Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà Benet, gerent d’urbanisme 

 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2017. 

5.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

6.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 

7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA DE 
REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ D’OLI DE CAL GINERET SITUAT AL C/ 
LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 



 
 

9.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE 2017 

10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

11.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

12.-  APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

13.- CONTRACTE MENOR AMB L’EMPRESA ROMERO POLO, SAU PER A 
LA L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
CARRERADA, CAMÍ LATERAL VARIANT I CARRER CAVALLERIA 

14.-  ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

15.- APROVACIÓ PRESTACIONS SOCIALS PER NAIXEMENT D’UN FILL 

16.- PETICIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A DISCAPACITATS 

17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

18.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de març de 2017, 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. 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 
 

 CENTRE CÍVIC 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 Del 
14/03/2017 al 
27/06/2017 

Dimarts de 19 a 
20:30 h  
 

Assatjos teatre  Sala d’actes 

 Del 
15/03/207 al 
25/05/2017 

Dimecres de 16 
a 18 h 

Noves oportunitats   Sala 2 

 Guixeta sala 2 

 17/03/2017 21:30 a 22:30 h Assemblea general  Sala 1 

 16/03/2017 20:30 a 22:00 h Taula rodona igualtat de les 
Dones 

 Sala d’actes 
Seria aconsellable que 
aquests actes es 
demanessin a la sala de 
la biblioteca, ja que 
reuneix més condicions 
i disposa de mitjans 
tècnics adients pel 
tipus d’acte. 

 27/04/2017 20:00 a 21:30 h Taller de sardanaes  Sala d’actes 

CUP BORGES 
 

18/03/2017 11 a 13 h Taula rodona  Sala d’actes 
Seria aconsellable que 
aquests actes es 
demanessin a la sala de 
la biblioteca, ja que 
reuneix més condicions 
i disposa de mitjans 
tècnics adients pel 
tipus d’acte 

 

 BIBLIOTECA SALA D’ACTES 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 24/03/2017 18 a 20:30 h Hora del conte  

 28/03/2017 18 a 19.:30 h Reunió d’informació   

 

 ESPAI MACIÀ (SALA EXPOSICIÓ) 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 06/04/2017 19 a 20:30 h Xarrada salut mental i 
família 

DENEGADA : SALA 
OCUPADA PER 
EXPOSICIÓ 

 

 PARC DE LA FONT VELLA 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 08/07/2017 Tot el dia Festa de Sant Cristofol  Taules 

 Cadires 

 Senyals 

 Carretes 

 Tanques 

 Trofeus botifarra 

 

 ALTRES LLOCS POBLACIÓ 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ERC 
 
 

18/03/2017 De 9 a 12 h Carpa ERC Carrer Carme/ Plaça 
 

  2 Taules 
 

 18/03/2017 Tarda-nit Instal.lar xurreria al carrer 
del mercat central. 

DENEGADA PER LA 
OCUPACIÓ DE LA 
ZONA PER LA FIRA 
D’ANTIGUETATS 



 
 

 

 

 

3.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

 
El cap de la Policia Local ha redactat els corresponents informes en relació a 
les peticions per part de particulars d’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires 
 
Per tot l'exposat, 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 següent autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i les corresponents cadires durant el període sol·licitat, 
sempre i quan no interfereixin la circulació de vianants: 

 
NOM LOCALITZACIÓ NÚM. 

TAULES 
Bimestre TOTAL € 

 Plaçá Constitució, 9 4 2n 32 € 

 Catalunya, 28 2 
 

Tot l’any 96 € 
 

 Pere Calders, 1 3 2n-3r-4t-5è 96 € 

 Plaça Constitució, 35 4 2n 32 € 

 Prat de la Riba, 12 3 Tot l’any 144 € 

 Marquès d’olivart, 30 4 Tot l’any 192 € 

 

 

 

4.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2017. 

 

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 de febrer 2017 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 PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

    LLAR INFANTS FEBRER 2017 15-03-2017 a 18-04-2017 6.387,20 

    



 
 

TOTAL     6.387,20 

 

 

 

5.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. 
nínxol 

Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 

16 Oest B 2   36,50 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 
 

 
 

6.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 
 
 
En data 7 de març la ....., en nom i representació de l’empresa La Bodega 
Borges, SL, ha comunicat al registre general de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, el següent canvi de titularitat d’activitat: 
 
Identificació de l’expedient 
Nou titular: .... 
Antic titular: ..... 
Expedient d’activitats inicial: 14/2013 
Expedient actual: 4/2017 
Activitat: Comerç venda al detall de vi, cava i licors amb degustació de 
productes de proximitat 
Emplaçament:  La Capella, 17 
Documentació presentada:  
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats 
Alta IAE 
 
....... disposa de llicència municipal (expedient 14/2013) atorgada per 
l’Ajuntament en data de 12 de març de 2013. 
  
A l’activitat descrita li és d’aplicació 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 com a 



 
 

activitat innòcua (epígraf 6471: Comerç al menor de productes alimentaris i 
begudes). 
 
En base a aquesta reglamentació i examinada la documentació tècnica 
presentada, no es troba cap inconvenient perquè es realitzi el canvi de nom de 
l’activitat proposada. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en l’exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi de nom de 
l’activitat de Comerç venda al detall de vi, cava i licors amb degustació de 
productes de proximitat del C. La Placeta, 17 baixos de les Borges Blanques, 
passant de ......... 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per canvi de titular d’activitat innòcua 
de 50,00€, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 

 

7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA DE 
REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ D’OLI DE CAL GINERET SITUAT AL C/ 
LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER  
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2016 es va 

adjudicar a  ,....... contractista de les Borges Blanques, amb NIF ..... el contracte menor 

d’obres consistent en la rehabilitació de l’antic molí d’oli de Cal Gineret, fase II. Cups i 

Celler de les Borges Blanques, pel preu de 55.785,34 euros (IVA  vigent inclòs), per 

ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 

 

S’ha emès la certificació núm. 2 de l’obra, per import de 30.504,94 €, (trenta mil cinc-
cents quatre euros, amb noranta-quatre cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat 
degudament signada per la directora de l’obra.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra de rehabilitació de l’antic molí d’oli de 
Cal Gineret, fase II. Cups i Celler de les Borges Blanques, per import de trenta mil  cinc-
cents quatre euros, amb noranta-quatare cèntims (30.504,94 €) IVA vigent inclòs, 
presentada per ......, de les Borges Blanques, amb NIF ..... 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, o membre de la corporació en qui delegui per a l’execució d’aquest  
acord, i per a la signatura dels documents corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 



 
 

 

 

 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES  
 
Examinades les comunicacions prèvies d’obres presentades, juntament amb 
els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament, es 
verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
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.- 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: 
 

 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 

9.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE 2017 
 
Vist l’informe del Departament de Recaptació de l’Ajuntament de data 10 de 
març de 2017 
 
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: Aprovar la següent relació presentada pel 
departament de recaptació en relació a les liquidacions d’ingrés directe dels 
exercicis 2017, corresponent als serveis de cementiri , amb el següent detall: 
 

 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

034/17   

 

Plaça Constitució,  
11 6500,00 248,55 Treballs de finalització de construcció  

de piscina particular 

036/17  Raval de Lleida, 50 2000,00 92,40 

Canviar sanitaris i enrajolat del lavabo,  
renovar la instal·lació d'aigua potable de  
la cuina i lavabo, substituir part del  
paviment  

TITULAR OBJ. TRIBUTARI IMPORT 

 
EST 12 FILA 3 11,50 

 OEST 30 FILA 1 11,50 

 NORD 6 FILA 2 11,50 



 
 

 
 
 
10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

 
.....  en data 3 de març de 2017 ha sol•licitat la llicència d’obres per substituir una barana 
de peces prefabricades per una d’acer a l’edificació existent situada al polígon 2, 
parcel·la 143 (partida Rovinals) del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 
031/17). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
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 per l’Alcalde,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb les 
prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals de data 9 de 
març de 2017 i en l’informe de secretaria de data 10 de març de 2017 els quals consten a 
l’expedient i que 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. 
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

031/17  

polígon 2, 
parcel·la 143 
(partida 
Rovinals) 

17,35 20,00 3,00 40,35 

substituir una barana 
de peces 
prefabricades per 
una d’acer (sense 
modificacions 
estructurals) 

Pressupost 500,00 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 

- Atès que no s'ha demostrat que l'edificació s'hagi implantat legalment, es 
considera que aquesta es troba fora d'ordenació, i en aquest cas no es poden 
autoritzar obres de consolidació ni d'augment de volum, llevat de les 
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la 
bona conservació de dites construccions i instal·lacions, com també les obres 
destinades a facilitar l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, 
d'acord amb l'article 108.2 de la Llei d'urbanisme. Per tot l'exposat les obres 
que se sol·liciten estarien en els supòsits d'obres que es poden autoritzar en 
edificis que es troben amb la condició de fora d'ordenació.  

- Les obres autoritzades no comportaran un augment de valor ni en el cas 
d'expropiació ni en el cas de reparcel•lació, d'acord amb l'article 108.2 de la Llei 
d'urbanisme. 

- 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 a l’interessat l’acord adoptat, el qual els serà transcrit literalment per 
al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-los els recursos 
procedents. 

 
 
 
11.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  
 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
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). 
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 
 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
 
12.-  APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ  

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

 341 48035 270,00 135,00 135,00 

Total pagament pendent 135,00 

Partida 



 
 

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 2017 
existeix les corresponents partides amb crèdit disponible i amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades 

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 les següents entitats a compte de la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament  

  

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2017. 

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

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns. 
 
 
 
13.- CONTRACTE MENOR AMB L’EMPRESA ROMERO POLO, SAU PER A 
LA L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
CARRERADA, CAMÍ LATERAL VARIANT I CARRER CAVALLERIA  

Entitat Subvenció Anticipat A compte 50% 

 
334 48012 2.340,00 0,00 1.170,00 

 341 48035 270,00 0,00 135,00 

 924 48039 300,00 0,00 150,00 

 341 48028 39.800,00 13.000,00 5.000,00 

Partida 



 
 

 
El paviment del carrer Carrerada, del camí lateral a la variant i del carrer Cavalleria 
presenten diverses patologies i és necessari renovar-los. 
 
Donada la tipologia i especificitat de l’obra s’ha consultat l’empresa Romero Polo, 
SAU, la possibilitat d’executar els treballs de reparació del paviment d’aquests àmbits 
abans indicats, la qual ha presentat una oferta de neteja i retirada del material sobrant 
de tota la superfície, emulsió tipus ECT-2 en dotació de 3kg/m² aplicada en treballs de 
soteig, inclòs personal, maquinària i àrid necessari (àrid artificial per a regs tipus 6/12, 
3/6 en dotació de 20 i 10 kg/m²) pel preu de 2,95 €/m², essent el preu total de 
30.975,00 €, amb el següent desglossament per cada zona: 
 

- Pavimentació del carrer Carrerada: 5.400 m² x 2,95 €/m² = 15.930,00 € 
- Pavimentació del camí lateral variant: 3.300 m² x 2,95 €/m² =   9.735,00 € 
- Pavimentació del carrer Cavalleria: 1.800 m² x 2,95 €/m² =   5.310,00 €  

 
Examinada aquesta proposta presentada es verifica que conté un pressupost adequat 
als interessos municipal.   
 
Ens trobem davant d’uns contractes menors d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la 
Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a essent la quantia 
inferior a 49.999,99 pel que de conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document contractual. 
 
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 seus membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Romero Polo, SAU, domiciliada al c/ Comerç, 2 de 
Lleida (25007), amb NIF A25036880 el contracte menor d’obra per realitzar els treballs 
de reparació del paviment del carrer Carrerada, del camí lateral a la variant i del carrer 
Cavalleria amb un preu de 30.975,00€ (IVA vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals, amb el següent desglossament per cada zona: 
 

- Pavimentació del carrer Carrerada: 5.400 m² x 2,95 €/m² = 15.930,00 € 
- Pavimentació del camí lateral variant: 3.300 m² x 2,95 €/m² =   9.735,00 € 
- Pavimentació del carrer Cavalleria: 1.800 m² x 2,95 €/m² =   5.310,00 €  

 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, amb 
càrrec a la partida 1532 22799 del pressupost de 2017. 
 
Tercer.- Informar l’adjudicatari del següent: 
 
- haurà 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, per procedir al pagament d’acord amb la legislació vigent. 
 
- 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 P2507000D)  

- Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi 
destinat. (En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER).  

- Preu del contracte.  
- Lloc i data de la seva emissió. 

 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària en temps i forma, amb 
l’oferiment dels recursos adients, a la intervenció i a al tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric Mir 
Pifarré, alcalde, per a fer efectiu aquest acord i per a la signatura dels documents 
corresponents. 

 
 
 
14.-  ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 
El Departament de Recaptació presenta informe, en data 9 de març de 2017, 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa de mercat setmanal. 
 
Per tot l'exposat, 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: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 

 
 
 
 
15.- APROVACIÓ PRESTACIONS SOCIALS PER NAIXEMENT D’UN FILL 
 

Atès que l’any 2010 es va dur a terme la signatura del conveni de l’Ajuntament 
amb els seus treballadors, segons el qual en el capítol 5: prestacions socials, 
s’establien diversos ajuts, un dels quals és per naixement o adopció d’un fill 
 
Atès que en data 4 d’abril, el senyor ....., personal de l’Ajuntament, ha presentat 
instància en la qual demana l’ajut de 300 euros per naixement d’un fill el passat 

MERCAT DIMARTS I DISSABTE 
COGNOMS I NOM MOTIU 2016 1r.TRIM.17 2n. TRIM. 17 3R. TRIM. 17 TOTAL MERCAT 

 BAIXA ACTIV. 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 DIMARTS 

 ABSENCIA 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DIMARTS 

 ABSENCIA 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 DIMARTS 

 ABSENCIA 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 DIMARTS 

TOTAL A 09-03-2017 323,00 0,00 0,00 0,00 323,00 



 
 

mes de febrer de 2017, segons consta en el conveni mencionat en el paràgraf 
anterior. 
 
La Junta de Govern Local acorda aprovar l’ajut de 300 euros a .......en concepte 
d’ajut per naixement d’un fill, segons consta  en l’apartat de prestacions socials 
del conveni signat amb l’Ajuntament. 
 
 
 
16.- PETICIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A DISCAPACITATS 
 
Atesa la petició presentada per ......., sol.licitant una reserva d’estacionament 
per a persones amb minusvalíes al carrer Av de la Sardana, 6. 
 
Vist l’informe redactat pel cap de la Policia Local en data 6 de març de 2017, 
segons el qual es pot autoritzar la reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda, les quals disposin de tarja d’aparcament per a persones amb 
disminució, sempre i significant que la plaça més propera es situa al carrer 
Passeig del Terrall, 7, a uns vuitanta vuit metres segons el cadastre. 
 
La Junta de Govern Local acorda aprovar la reserva d’una plaça 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Av de la 
Sardana, tot i que es notificarà al peticionari que aquest lloc d’estacionament és 
genèric i que en ell podran estacionar tots aquells vehicles que siguin titulars de 
targes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
 

17.- 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 76.648,27 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 



 
 

 
18.- 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 3 al 10 de març de 2017, 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 
 
 

 


