
 
 

JGVL2017 / 11març20 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  11/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 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 i 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 àrea 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.- APROVACIÓ SUBVENCIONS CARROSSES PARTICIPANTS DURANT 
LA FIRA 

4.- RECTIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE 
GENER DE 2017 DE RECONEIXEMENT DEL DRET A L’EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

5.- ACORD DE CONCESSIÓ D’AJUT ECONÒMIC 

6.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 

7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 



 
 

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

10.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA I LIQUIDACIÓ 
DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ D’OLI DE CAL 
GINERET SITUAT AL C/ LA FONT. FASE II. CUPS I CELLER 

11.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 4T. TRIMESTRE 2016 

12.-  APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 

13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUPORT AL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 

15.- APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL DRET REAL 
D’USDEFRUIT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL SOLAR DE 
L’ANTIC “MERCAT CENTRAL” 

16.-  ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

17.- DEVOLUCIÓ IMPORT PLACA 

18.- SOL·LICITUDS PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

19.- APROVACIO SOL·LICITUD D’UN AJUT DIRECTE A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER DUR A TERME EL PROGRAMA NEREU, CURS 2017-2018 

20.- APROVACIO DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE PROGRAMA.CAT 
2017 I SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 

21.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

22.- 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 13 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 

CLUB ATLÈTIC BORGES 
 
 

24/03/2017 20:30 a 22:00 h Reunió club  Sala d’actes 

AJUNTAMENT DE LES BORGES 
 

01/04/2017 10 a 12 h Taller de consciència i 
moviment 

 Sala d’actes 

ERC 
 

07/04/2017 19:00 a 22:30 h Xerrada ERC   Sala d’actes 

 

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

BIBLIOTECA 
 

21/04/2017 17 a 22 h Revetlla Sant Jordi i grup 
de poesia 

 Tarima 

 90 cadires 

 2 taules 

 Furgoneta i xofer 

 Pagament DJ 

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA DE JUNEDA 
 

01/04/2017 11 a 22 h Jornada tècnica 
“incineració o salut” 

 

 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT CULTURA 
 

27/05/2017 19 a 20:30 h Cinema familiar  Grades 
 

 

 
 POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I 
MATERIAL 

IES JOSEP VALLVERDÚ 
 

Del 21 de 
març al 15 
de juny 

Dimarts de 10 a 11 h 
Dimecres de 13:15 a 14:05 
Dijous de 10 a 11 
Dijous de 12:20 a 13:10 

Activitats esportives  

 

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

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



 
 

família ESTELLER 

 

 PLACETA TERRALL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA DE JUNEDA 
 

01/04/2017 16:30 a 24 h Xocolatada i concert dins 
la jornada “incineració o 
salut” 

No es disposa del 
material que es demana 
degut a l’actuació de 
Quico el Cèlio el mateix 
dia 

 

 CEI SALA DE FORMACIÓ 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT LES BORGES B 
 

28/03/2017 9 a 14 h Jornada portes obertes 
alumnes Institut Josep 
Vallverdú 

 Projector 

 Pantalla 

 Megafonia 

 

 

 

3.- APROVACIÓ SUBVENCIONS CARROSSES PARTICIPANTS DURANT 
LA FIRA 
 
Atès que durant la celebració de la Fira de Qualitat Verge Extra, es va dur a 
terme la celebració dels Tres Tombs al voltant del Terrall, amb la participació 
de carrosses, cavalls i carros, en commemoració de la festivitat de Sant Antoni 
 
Ateses les bases existents pel que fa a l’ajut econòmic per aquelles carrosses 
que participen en la festa dels Tres Tombs de les Borges. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.- Aprovar l’import  de subvenció per a la participació de carrosses durant la 
Festivitat dels Tres Tombs el passat 19 de gener, per un import de 600 euros 
per cada carrossa de les Borges i 300 euros per cada carrossa de fora de les 
Borges, essent en total 3.300 € desglossats de la següent forma: 
 

 600,-  

 600,- 

 600,- 

 600,- 

 300,- 

 300,- 

 300,- 

 
2.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 3.300 € en concepte de 
subvenció a favor de les carrosses participants en la Festa dels Tres Tombs, a 
consignar a la partida pressupostària 338 22699 de l’any 2017 
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament, així com notificar aquesta resolució als beneficiaris. 
 

 



 
 

 

4.- RECTIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE 
GENER DE 2017 DE RECONEIXEMENT DEL DRET A L’EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

 
En data 23 de gener de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar el reconeixement 
del dret a l’exempció de l’IVTNU meritat per tractar-se de dacions en pagament de 
deutes i reunir els requisits que exigeix la legislació aplicable. 
 
S’han detectat tres errors en els imports a eximir de tres dels sol·licitants. 
 
L’article 109.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, preveu que les administracions públiques podran, en 
qualsevol moment, rectificar els errors materials, aritmètics o de fet existents en els 
seus actes. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les facultats delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 23 de gener de 
2017, relatiu al reconeixement al dret d’exempció de l’IVTNU meritat per tractar-se de 
dacions en pagament de deutes, en els següents termes: 
 
NOM SOL·LICITANT  núm. Exp. Import exempció aprovat   Import correcte 

    3/2016   403,32 €  384,11 € 
    4/2016   403,32 €  384,11 € 
    8/2016           1.470,02 €          1.400,02 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma i al Departament 
d’Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns. 

 

 

 

 

5.- ACORD DE CONCESSIÓ D’AJUT ECONÒMIC  
 
I.- El Sr. .... Falcó en data 22 de febrer de 2017 comunicà la realització de les obres 
per realitzar una escomesa elèctrica al seu habitatge situat ..... de les Borges 
Blanques, que consta amb el núm. d’Exp. 025/17 
 
II.- D’acord amb el pressupost presentat, la liquidació corresponent a aquest expedient 
d’obres amb núm. 025/17 ascendeix a 76,70 €. 
 
III. La regidora de Serveis Socials dóna compte de l’informe social emès en data 6 de 
març de 2017 per la Treballadora Social de Tractament de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques relatiu a la situació personal del senyor ....., a la vista del qual proposa a la 
Junta de Govern Local la concessió d’un ajut econòmic perquè pugui fer front al 
pagament de l’esmentada liquidació corresponent a l’expedient d’obres. 
 

IV. L'article 22.2. c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 



 
 

preveu que es podran concedir de manera directa, amb caràcter excepcional, les 

subvencions en les que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari. 

 

Per tot l’exposat, la Junta de govern Local per unanimitat adopta els següents 

ACORDS: 

 
Primer.- Reconèixer l’excepcionalitat de la situació personal del senyor ....... i 
concedir-li un ajut econòmic amb un import de 76,70€ per fer front al pagament de les 
despeses de la liquidació corresponent a l’expedient d’obres núm. 025/17. 
 

Segon.- Notificar aquest acord al senyor ...... en temps i forma i donar-ne compte a la 

Intervenció i Recaptació municipals als efectes oportuns. 
 

 

 

6.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 
 
En data 16 de gener el Sr. ......, 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: Fauna Tropical, SL 
Expedient d’activitats inicial: 2/1993 
Expedient actual: 2/2017 
Activitat: Comerç al menor d’animals i plantes 
Emplaçament: Av. de la Sardana, 2 
Documentació presentada:  
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats 
Alta IAE 
 
Fauna Tropical, SL disposa de llicència municipal (expedient 2/1993) atorgada 
per l’Ajuntament en data de 16 de febrer de 1993. 
  
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 6597/1: Comerç al menor de llavors, adobs, flors i 
plantes). 
 
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 llavors, adobs, flors i plantes de l’Av. de 



 
 

la Sardana, 2 baixos de les Borges Blanques, passant de l’empresa Fauna 
Tropical, SL a ...... 
 
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.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 
...... en data 10 de març de 2017 ha sol·licitat la llicència d’obres per arreglar les teules de 
la teulada (per evitar filtracions d'aigua) i anivellar el terra del cobert agrícola existent 
(sense modificacions estructurals) situat al polígon 2, parcel·la 138 (partida Rovinals) 
del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 037/17). 
 
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 16 de 
març de 2017 i en l’informe de secretaria de data 17 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 

037/17 ..... 

polígon 2, 
parcel·la 138 
(partida 
Rovinals) 

52,05 20,00 3,00 75,05 

arreglar les teules de la 
teulada (per evitar 
filtracions d'aigua) i 
anivellar el terra del cobert 
agrícola existent (sense 
modificacions estructurals) 

Pressupost 1500,00 

 
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. 

- Per aplicació de l’art. 28 de Pla Especial de Millora del Medi Rural els acabats 
seran: coberta de teula àrab color vermellós. 

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

 

 

 
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 
 
 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

025/17 . ..,  
. 1547,59 76,70 

Fer escomesa elèctrica 

033/17 . . 3000 127,10 
Arreglar 4 balcons de la façana i la  
porta d'entrada (sense modificacions  
estructurals) 

039/17 
.  
.  
. 

. 972,00 56,73 
Ampliació de terrassa (16m2) 

040/17 . . 450,00 38,62 Arreglar les teules i col·locar canal  
d'aigües pluvials 

041/17 . . 300,00 30,41 Reparar l'escomesa particular de la  
claveguera 

043/17 . .  
.) 1000,00 57,70 

Fer mur de contenció de terres sense  
sobresortir de la cota natural del  
terreny, amb una alçada aproximada de  
0,90m) 



 
 

 
9.- 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 212,50 €, amb el següent detall: 
 
.

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

 

 
 
10.-  APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA I LIQUIDACIÓ 
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 EMILI SANS ESCUDERO contractista de les Borges Blanques, 
amb NIF 43728196-K 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. 3 i última i liquidació de l’obra, per import de 
2.951,15 €, (dos mil nou-cents cinquanta-un euros, amb quinze cèntims), IVA 
vigent inclòs, que ha estat degudament signada per la directora de l’obra, 
l’arquitecta Carme Casals Serrano, la qual, en data 14 de març de 2017 ha 
signat l’informe justificatiu annex a la liquidació de l’obra, amb la descripció de 
les partides dels amidaments modificats durant l’execució de l’obra, respecte el 
projecte adjudicat, essent el cost final de l’obra de 58.341,08€. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 

NÚM.  
EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ 

DOMICILI  
FISCAL MESOS METRES PREU IMPORT 

022/15 
.  
.  1 20 8,5 170,00 febrer 2017 

035/17 

 
 
  

 
 0,5 10 8,50 42,50 febrer 2017 



 
 

Primer.- Aprovar la liquidació de l’obra amb un import final de 58.341,08€, 
d’acord amb l’informe justificatiu de data 14 de març de 2017 annex a la 
liquidació de l’obra signat per la directora de l’obra, l’arquitecta Carme Casals 
Serrano, amb la descripció de les partides dels amidaments modificats durant 
l’execució de l’obra, respecte el projecte adjudicat. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 3 i última 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 dos mil nou-cents cinquanta-un euros, amb quinze cèntims) (2.951,15 
€) IVA vigent inclòs, presentada per Emili Sans Escudero, de les Borges 
Blanques, amb NIF 43728196-K. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns 
 
 
 
11.-  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ A 
L’EMPRESA SOREA DEL 4T. TRIMESTRE 2016  
 
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 liquidació de comptes corresponent al quart trimestre de l’any 2016, 
amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 36.733,08 €, presentada per l’empresa 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA - SOREA, SA. 
 

 
12.-  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 
DREUE ELECTRIC, SLU, 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 
 

DREUE ELECTRIC, S.L.U. base ingressos facturació energia 1,5 % taxa 

ANY 2016 33.344,20 500,15 



 
 

 
 
 

13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUPORT AL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 

 
En data 23 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 
de CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
tramitada per procediment obert, tramitació ordinària, objecte de publicació al 
perfil del contractant, al Tauler d'Edictes  i al BOP núm. 23, de 2 de febrer de 
2017. 
 

La Mesa de Contractació, segons s’acredita en l’Acta formalitzada el dia 6 de 
març de 2017 que figura a l’expedient, ha resolt proposar l’adjudicació del 
contracte en els termes següents: 

 
“Primer.- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació de contracte administratiu de 
suport al servei d’atenció domiciliària a favor de l’empresa Residència 3ª Edat 
L'Onada, S.L. d’acord amb el contingut de la proposta presentada a la licitació, per 
haver resultat l’oferta amb una major puntuació i econòmicament més avantatjosa, en 
els termes següents: 
 

Número   TOTAL 

1 Residència 3ª Edat L'Onada, S. L. 92 punts 

2 CLECE, S.A. 90 punts 

 
Segon.- Elevar aquesta proposta a l’Alcalde de l’Ajuntament per tal que, en exercici de 
la delegació efectuada per la Junta de Govern de 23 de gener de 2017, efectuï el 
requeriment de la documentació que preveu l'article 151.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la Clàusula 7a i 12.5 del Plec de Clàusules 
administratives particulars.” 

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 53/2017, de 7 de març de 2017, es va acordar 
requerir a l’empresa Residència 3ª Edat L'Onada, S.L. la referida 
documentació, el que li fou notificat el mateix dia. 
 
En data 15 de març de 2017, la representació de Residència 3ª Edat L'Onada, 
S. L. ha presentat la documentació a què fa referència la clàusula 7a 
acreditativa de les condicions de capacitat i solvència per a contractar amb 
l’administració i la documentació justificativa d'estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. També ha 
constituït la fiança definitiva mitjançant aval per import de 3000,00 euros que 
ha estat degudament dipositat, d’acord amb la Clàusula 8a 
 
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i demés documentació 
que consten en l’expedient, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015,  la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Adjudicar el contracte de suport al servei d’atenció domiciliària, licitat 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, a l’empresa Residència 3ª 
Edat L'Onada, S. L., amb CIF B43514504 per haver resultat l’oferta més 
avantatjosa als interessos municipals d’acord amb el contingut de la proposta 
econòmica i tècnica presentada a la licitació i les millores proposades, tal com 
figura a l’expedient, així com les condicions previstes en el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques que regeixen la licitació, essent la 
proposta econòmica presentada i acceptada la següent: 
 

Preu atenció personal 15,94 €/h + IVA 
Preu atenció personal  13,78 €/h + IVA 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors admesos 
amb l’advertiment que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i 
per no resultar d'aplicació el recurs especial en matèria de contractació que 
regula l'article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida o Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb els articles 8 i 10 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol. 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 de la seva notificació. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament i donar-
ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
Quart.- Formalitzar el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu, 
no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la 
notificació d’aquesta adjudicació. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 
333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
14.- RESOLUCIÓ SOL·LICITUD PASSI A SITUACIÓ DE SEGONA 
ACTIVITAT 
 
ANTECEDENTS  
En data 21 de febrer de 2017, la Sra. ....... va presentar un escrit (registre 
d’entrada núm. 564/18) en el que sol·licitava el passi a la situació de segona 
activitat amb l’assignació d’un lloc de treball compatible amb el seu estat físic, 
ja sigui dins el propi cos de policia local qualsevol altre dins la corporació. 
També es demana que es convoqui el Tribunal mèdic al que fa esmentat 
l’article 44 de la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya.  
 



 
 

La Sra. ...... té reconeguda des del dia 13 de maig de 2016 per part de l’INSS, 
una incapacitat permanent total per a la professió habitual, fins llavors agent de 
policia local. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Anàlisi de la procedència formal de la sol·licitud de passi a 
segona activitat. 
Des del punt de vista formal, cal tenir en compte que per escrit de 27 d’octubre 
de 2015 la Sra. ..... ja havia sol·licitat a l’Ajuntament de Les Borges Blanques el 
passi a la situació administrativa especial de segona activitat, l’assignació d’un 
lloc de treball dins el cos de la policia local i, subsidiàriament, ser adscrita al 
servei ordinari de la Corporació. Per acord adoptat en la seva sessió de 15 de 
desembre de 2015, la Junta de Govern Local resolgué denegar la petició 
fonamentant-ho en la mancança en la Relació de Llocs de Treball (en endavant 
RLT) de llocs de treball de segona activitat i ni cap lloc vacant d’aquesta 
categoria per a ésser cobert en segona activitat en l’RLT de l’Ajuntament.  
 
En data 26 de gener de 2016 la Sra. ..... formulà reclamació prèvia a la via 
judicial laboral i el dia 26/4/2016 interposà demanda contra l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques, tramitant el Jutjat Social nº 2 de Lleida el procediment de 
demandes nº 274/2016, que fou resolt mitjançant Interlocutòria de 9/11/2016 
del mateix Jutjat disposant: “Declarar la incompetencia del orden de la 
jurisdicción social para conocer de la demanda orígen de los presentes autos 
siendo competente el orden contencioso administrativo de la jurisdicción”. 
 
La Sra. ..... no s’ha personat davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu per tal de formalitzar la corresponent demanda, no atenent les 
indicacions del Jutjat Social nº 2 de Lleida en apreciar la incompetència de la 
jurisdicció social i declarar competent a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, per la qual cosa l’acord de la Junta de Govern Local de data 
15/12/2015 ha esdevingut ferm i inatacable operant plenament els efectes 
d’executivitat i validesa en els termes que preveuen els articles 56 i 57 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment administratiu comú (en endavant LRJAPIPAC), text 
aplicable a resultes del Dret transitori previst en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en 
conseqüència s’escau desestimar la petició de la interessada de passi a la 
situació administrativa especial de segona activitat. 
 
Segona.- Anàlisi de la procedència de fons de la sol·licitud de passi a 
segona activitat. 
Sens perjudici de l’anterior consideració, pel que fa al fons de la sol·licitud de la 
Sra. Tortajada és procedent oposar el cos normatiu i jurisprudencial existent 
que fonamenta el sentit igualment desestimatori de la pretensió de la 
interessada de passi a la situació administrativa de segona activitat.  
 



 
 

Certament, l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 
de Catalunya fa esment a la situació administrativa especial de segona activitat, 
nogensmenys en el número 1 de l’article in fine també estableix que el passi a 
la situació de segona activitat ho serà “d’acord amb el que disposi el reglament 
municipal respectiu”(sic); aquesta remissió ad hoc a la reglamentació municipal 
permet en el nostre cas constatar que l’Ajuntament de Les Borges Blanques no 
disposa de cap reglament que reguli/regulador de la segona activitat, així com 
la manca de regulació de la segona activitat del personal funcionarial de 
l’Ajuntament i en conseqüència no es preveu en l’RLT cap plaça o lloc reservat 
per aquesta activitat ni consignació pressupostaria respectiva ni per als policies 
locals ni per la resta de funcionaris.  
 
En aquest sentit, cal tenir en compte la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4ª de 3 
d’octubre de 2013, 13 de febrer de 2013, aquesta darrera rotlle d’apel·lació 
387/2010 en la que es corrobora que en aquell supòsit relatiu a l’Ajuntament de 
Figueres “la inexistencia de reglamento regulador,” afegint “no hallándose 
tampoco regulado ni contemplado ello por el Decret 214/90, de 30 de julio, 
regulador del Reglamento de Personal de las entidades locales, ni tampoco por 
el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ley 7/2007, no siendo 
tampoco materia a regular por negociación colectiva, por lo que el actor 
apelante no cuenta con la apoyatura legal suficiente para hacer valer su 
pretensión, lo que motiva el que el pase solicitado no pueda verificarse ni 
otorgarse por esta Sala, precisamente por no ser la solicitud independendiente 
de la disponibilidad de plazas, sino vinculada a la misma, plazas que por el 
momento no existen”  (sic).  
 
Tercera.- Anàlisi de la comptabilitat de la declaració de situació 
d’incapacitat permanent total amb la condició de funcionària. 
Conforme a la invocada doctrina jurisprudencial, cal tenir present també que en 
haver estat declarada en situació d’incapacitat permanent total, la Sra. ..... 
incorre en la situació o supòsit de jubilació total i forçosa amb pèrdua de la 
condició de funcionari, tal com preveuen els articles 63.c i 67.c i concordants de 
l’EBEP, percebent la corresponent pensió a càrrec de la Seguretat Social i a la 
que no consta hagi renunciat.  
 
Sobre aquest particular el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva 
Sentència de 13/2/2013 raona singularment que “concurre una suerte de 
incompatibilidad que debe darse por existente en el caso presente, al existir el 
percibo de una pensión por incapacidad permanente total, no renunciada, pero 
no existir, en cambio, puesto de trabajo en dicha 2ª actividad, al no ser 
contemplado ni contenido en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Figueres y no haber, por ello, vacante alguna en tal aspecto, 
por lo que concurre la incompatibilidad que señala el apelado en su escrito de 
oposición a la apelación, al existir pensión por causa de incapacidad 
permanente total que implica la jubilación forzosa, pero no 2ª actividad que se 
le pueda adjudicar directamente ni de ninguna otra forma, por no haber sido 



 
 

creada, no existir vacante y, además hallarse en situación de jubilado por 
incapacidad permanente total, el actor”.  (sic). 
 
A resultes del que s’ha argumentat, davant la inexistència de reglamentació 
municipal i de RLT que determini els llocs de treball que poden ésser coberts 
en segona activitat i es defineixen aquells vacants, no esdevé conforme a dret 
reconèixer el passi a la segona activitat instat per la Sra. ..... 
 
Quarta.- Petició de Tribunal Mèdic 
Així mateix, respecte al Tribunal mèdic a que fa esment l’article 44 de la Llei de 
Policies Locals de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li 
resta transcendència tot considerant que “el hecho de que el actor tiene 
disminuída su capacidad para cumplir con el servicio ordinario resulta evidente 
a la vista de la resolución del INSS que le declaraba en situación de 
incapacidad permanente total para su función habitual, amen de que dicho 
Tribunal médico debería obrar en el marco de un reglamento municipal y una 2ª 
actividad, hoy por hoy inexistentes”. 
 
No procedeix doncs el Tribunal Mèdic ja que la incapacitat a què fa referència 
la Sra. ...., resulta evident al tenir ja reconeguda la situació d’incapacitat 
permanent total per a la professió habitual. En tot cas, aquest Tribunal Mèdic 
hauria d’actuar d’acord amb el reglament municipal de segona activitat, del que 
actualment no es disposa. 
 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. ......(registre d’entrada 
núm. 564/18) de passi a la situació de segona activitat amb l’assignació d’un 
lloc de treball compatible amb el seu estat físic, ja sigui dins el propi cos de 
policia local qualsevol altre dins la corporació així com la convocatòria d’un 
tribunal mèdic, pels motius exposats en les consideracions jurídiques d’aquest 
decret. 
 
Segon.- Notificar aquest acord/decret a la interessada amb l’advertiment que 
contra el mateix, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar: 
 
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
- Alternativament, es pot interposar directament recurs davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord, de conformitat amb els 
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 



 
 

 
 
 
15.- APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL DRET REAL 
D’USDEFRUIT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL SOLAR DE 
L’ANTIC “MERCAT CENTRAL” 
 
Antecedents 
I. El solar situat al carrer Indústria, números 21 i 23 de les Borges Blanques, 
finques registrals número 5823 i 5824, és propietat de les següents persones 
amb els següents coeficients de participació: 
 

FINCA REGISTRAL NÚMERO 5823  

TITULAR COEF. PARTICIPACIÓ % 

 6,77 

 3,42 

 2,61 

 1,05 

 1,05 

 7,53 

 1,69 

 4,11 

 1,66 

 1,66 

 2,2 

 2,23 

 1,69 

 1,69 

 1,96 

 3,37 

 9,75 

 15,19 

 15,19 

 15,19 

 

100 

FINCA REGISTRAL NÚMERO 5824  

TITULAR COEF. PARTICIPACIÓ % 

 33,33 

 33,33 

 33,33 

 

100 

 
II. Les esmentades finques es troben degudament inscrites al Registre de la 
Propietat de les Borges Blanques segons notes simples obtingudes per aquest 
Ajuntament. 



 
 

 
III. L’Ajuntament de les Borges Blanques, ve disposant d’aquest solar des de 
l’any 2016 donada la seva ubicació i proximitat al recinte firal i les seves 
característiques que el fan especialment apte per a usos diversos municipals, 
tals com aparcament públic, Mercat d’Antiguitats, parades adjacents a la Fira 
de l’Oli, entre altres.  

 
IV. Es planteja la necessitat de regular aquesta situació constituint un dret real 
d’usdefruit sobre el solar a favor de l’Ajuntament per tal de regular l’esmentat 
ús. 

 
V. En data 16 de febrer de 2017 s’ha emès informe tècnic de valoració del dret 
d’usdefruit per import de 10.120,44 € i que justifica aquesta adquisició directa 
del dret d’usdefruit, atesa la necessitat a satisfer i l’emplaçament de l’immoble 
respecte el recinte firal. 

 
VI. En data 16 de febrer de 2017 s’ha emès informe d’intervenció sobre el 
percentatge que suposa l’adquisició d’aquest dret en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost. 
 
VII. En data 16 de febrer de 2017 s’ha emès informe proposta de secretaria en 
compliment del que preveu l’article 206.3 del Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que preveu: 
 

206.3 L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix: 
.../... 
b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la 
valoració pericial d’un tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de 
béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del 
servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests 
casos, es requereix l’informe previ del departament competent en matèria 
d’Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros. L’informe 
s’ha d’emetre en un termini de vint dies. En la resta de casos, s’ha 
d’incorporar l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local. En 
els municipis de gran població i en el municipi de Barcelona només requereixen 
l’informe previ del departament si el valor del bé excedeix del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació. Es pot fer 
l’adquisició directa en el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del 
secretari o secretària de l’entitat local, amb l’acreditació d’aquesta situació. 
.../...” 

 
L’esmentat informe detalla la legislació aplicable, el procediment a seguir i 
justifica la competència de la Junta de Govern Local per a aquesta adquisició 
directa d’acord amb la Disposició Addicional 2a.1 in fine del Text Refós de la 
Llei de contractes del sector públic, per tractar-se de l’adquisició d’un dret 
subjecte a la legislació patrimonial i no superar el valor del 10% dels recursos 
ordinaris. 
 
Per tot l’exposat, acceptant el contingut d’aquests informes d’acord amb l’article 



 
 

88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
facultats delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny, per 
unanimitat dels seus membres, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició directa a favor de l’Ajuntament d’un dret real 
d’usdefruit sobre el solar situat al carrer Indústria, números 21 i 23 de les 
Borges Blanques, finques registrals número 5823 i 5824, propietat dels titulars 
descrits en els antecedents d’aquest acord, a favor de l’Ajuntament d’acord 
amb les següents: 

“CLÀUSULES: 
1.- OBJECTE 
Els propietaris esmentats cedeixen l’usdefruit a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, del solar descrit a l’antecedent I d’aquest contracte. 
 
2.- TERMINI 
El termini d’aquest usdefruit s’estableix per un període de sis anys. 
Aquest termini es començarà a comptar des de l’1 de gener de 2016, amb 
efectes retroactius a tots els efectes, sens perjudici de la data de formalització 
d’aquest acord per part de tots els propietaris.  
 
3.- PREU 
L’Ajuntament farà efectiu als propietaris en un pagament únic en el moment 
d’elevar aquest acord a escriptura pública, l’import total de 10.120,44 € com a 
contraprestació d’aquest usdefruit en funció del coeficient de propietat que 
aquests tenen establert en el registre de la propietat sobre la finca esmentada, 
amb els següents imports: 
 

TITULARS FINCA REGISTRAL NÚMERO 5823 € 

 650,83 

 329,185 

 251,405 

 101,03 

 101,03 

 723,915 

 162,12 

 394,89 

 159,77 

 159,77 

 211,625 

 213,975 

 162,12 

 162,12 

 188,05 

 324,245 



 
 

 937,87 

 1460,155 

 1460,155 

 1460,16 

 

9.614,42 

TITULARS FINCA REGISTRAL NÚMERO 5824  

 168,675 

 168,675 

 168,675 

 

506,025 

 
En cas que els propietaris del solar extingeixin l’usdefruit abans dels 6 anys, 
aquests procediran a la devolució de l’import que se’ls hagi satisfet en 
proporció al termini que resti fins a finalitzar els sis anys. 
 
4.- DEURES DE L’AJUNTAMENT 
L’ajuntament tindrà com a usufructuari els deures següents: 
- respecte de la cosa usufructuada, és a dir, li concedeix el dret de posseir el bé 
o béns objectes de l'usdefruit i de percebre els fruits i les utilitats dels béns 
usufructuats.  
- el deure i obligació de l'usufructuari de conservar el terreny en la seva forma i 
substància, sense destruir-la ni danyar-la per poder-la restituir de la mateixa 
forma que es va lliurar una vegada s’extingeixi l'usdefruit.  
- Assumir les càrregues privades existents en el moment de constituir 
l'usdefruit, les despeses de conservació, manteniment, reparació ordinària i 
subministrament dels béns usufructuats, i els tributs i les taxes de meritació 
anual. En el cas que l’Ajuntament no assumeixi aquestes despeses després 
que els nus propietaris els ho hagin requerit, aquests les poden satisfer a 
càrrec seu.  
 
5.- DEURES DELS NUS PROPIETARIS 
Seran a càrrec dels propietaris les despeses de reparacions extraordinàries 
que no derivin de cap incompliment de l’Ajuntament, així les contribucions 
especials que impliquen una millora permanent del solar.  
 
6.- DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT 
En el supòsit que els propietaris vulguin procedir a la venda del solar durant la 
vigència del contracte, l’Ajuntament de les Borges Blanques tindrà preferència 
per a la seva adquisició respecte altres titulars de drets d’adquisició voluntària 
en els termes que preveuen els articles 561 i següents del Llibre Vè del Codi 
Civil de Catalunya. 
 
7.- DEVOLUCIÓ TRIBUTS I TAXES MERITATS DURANT L’ANY 2016 
L’Ajuntament retornarà als propietaris aquells tributs, taxes i altres despeses 
que hagin satisfet durant l’exercici 2016 relatius al solar a usufructuar, per 
haver-se vingut produint de facto la disposició del mateix per part de 
l’Ajuntament.” 



 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord als propietaris amb oferiment dels recursos 
adients i citar-los per a la seva elevació a públic mitjançant escriptura davant la 
Notaria de Borges Blanques, en la data que oportunament serà convinguda a 
aquest efecte. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura dels documents oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 
 
16.-  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 i de la 
recollida d’escombraries 
 
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: 
 

RELACIÓ REBUTS FALLITS TAXA RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES

COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU 2015 2016 1r. SEM. 17 2n. SEM. 17 TOTAL

LA ESTRELLA DE TEIA S.L. 1929073 BAIXA IAE 0,00 129,00 129,00 0,00 258,00  
 

 
 
 
17.- DEVOLUCIÓ IMPORT PLACA 
 
En data 15/10/2015 l’Ajuntament va aprovar una plaça de càrrega i descarrega  
d’ús exclusiu al carrer Raval de Lleida, 66, a nom de ......, amb la tarifa de gual i 
la compra de la placa de prohibit estacionar, que va pujar la quantitat de 16,00 
euros. 
 
En data 7 de febrer la Junta de Govern Local va acordar un canvi de reserva de 
zona de càrrega i descàrrega d’ús exclusiu a ús públic de la zona del Raval del 
Carme, 66. 
 
En data 22 de febrer, segons acta de comprovació, la policia retira la placa de 
prohibit estacionar. 

MERCAT DIMARTS I DISSABTE 

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

 ABSENCIA 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 DIMARTS 



 
 

 
En data 28 de febrer, la senyora ....., demana la devolució de l’import de la 
placa. 
 
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 : Retornar l’import de 16,00 Euros a la senyora ..... 
 
  
18.- SOL·LICITUDS PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
En data 6 de març de 2017 s’ha presentat petició en les que es demana la 
pròrroga de fins a 6 mesos per a la presentació de la declaració de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) meritat 
per un acte per causa de mort. 
 
La petició es fonamenta en l’article 10.4. b) de l’Ordenança Fiscal número 4 
reguladora de l’esmentat impost, que preveu la possibilitat de prorrogar de 6 
mesos fins un any el termini per a la presentació de la declaració de l’impost en 
el supòsit d’actes per causa de mort a sol·licitud del subjecte passiu. Aquest 
precepte coincideix amb el que preveu l’article 110.2. b) del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de 
Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar la sol·licitud de pròrroga de fins 6 mesos per a la presentació 
de la declaració de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) a les persones i amb el detall següent: 
 
- Senyora ......: en relació a la meitat indivisa de la finca situada al C. Santa 
Justina, 30, amb referència cadastral 2490015CF2929s0001RA. Heredera de 
....., difunt 04/09/2016 
 
- Senyora .....: en relació a la meitat indivisa de la finca situada al C. Santa 
Justina, 30, amb referència cadastral 2490015CF2929s0001RA. Heredera de 
......, difunt 04/09/2016 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a les persones interessades amb l’advertiment 
que contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació o al de l'acabament del període d'exposició pública del 



 
 

corresponent padró, d’acord amb l’article 14.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
La interposició del recurs no suspendrà  l'execució de l'acte impugnat ni la 
recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs llevat que 
sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte en els termes  
de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
 
19.- APROVACIO SOL·LICITUD D’UN AJUT DIRECTE A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER DUR A TERME EL PROGRAMA NEREU, CURS 2017-2018 
 
L’Ajuntament de Les Borges Blanques va iniciar a finals del 2010 la promoció 
d’hàbits saludables mitjançant l’activitat física i alimentació saludable per a 
infants i joves amb sobrepès, obesitat i sedentarisme, i les seves famílies, 
mitjançant el programa NEREU i continua fins a la data d’avui amb aquesta 
iniciativa. Aquest és un programa de promoció de la salut al qui dona suport 
tant el Centre d’Atenció Primària (CAP) com els col·legis, mitjançant el consell i 
la prescripció d’activitat física  i va dirigit a la població infantil i juvenil sedentària 
de Les Borges Blanques per tal de contribuir al foment i la pràctica de l’activitat 
física i l’alimentació saludable. Aquest any hi haurà un replantejament en les 
activitats, deixant-se de fer de forma setmanal i passant a fer activitats 
concretes durant el curs escolar. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar un ajut directe a la Diputació de Lleida per dur a terme el 
programa Nereu del curs 2017-2018, amb un pressupost de 7.050,00 € 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
20.- APROVACIO DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE PROGRAMA.CAT 
2017 I SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 
 

En el DOGC núm. 7317 de data 27 de febrer de 2017 es va publicar la 
Resolució CLT/231/2017, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit 
de les arts per l’any 2017, dins la qual es preveu una línia de subvencions en 
espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d’espectacles Programa.cat. 
 



 
 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ha elaborat el projecte en què es preveuen 
les actuacions incloses en l’àmbit de la subvenció a realitzar durant l’any 2017. 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la realització del projecte inclòs en el Programa.cat, anualitat 
2017. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a finançar el 
projecte inclòs en el Programa.cat 2017, de conformitat amb la Resolució 
CLT/231/2017, de 22 de febrer, esmentada als antecedents d’aquest acord. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 

21.- 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 6.506,34 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
22.- 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 13 al 17 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 
 
 


