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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.:  17/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 d’abril de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 16 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 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- ADQUISICIÓ D’UN COLUMBARI 

4.- CANVI TITULARITAT NÍNXOL 

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

6.-ACORD PAGAMENT BESTRETA DE SUBVENCIÓ A DIVERSES 
ENTITATS 

7.- EXPEDIENTS D’OBRES 

8.-CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 109/15 

9.- DONAR COMPTE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 

11.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES) 

12.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS A L’EMPRESA HIDROCAR, SL 



 
 

13.- APORTACIO ECONÒMICA DAMNIFICATS TERRATRÈMOL DE 
L’EQUADOR 

14.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITAT 

15.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

16.- 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 19 d’abril 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 

 
 CASA DE LA CULTURA  

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA RAMADERIA 
I PESCA 
 

24 de maig, dimarts 9 h a 14 h Jornada tècnica del 
porcí 

 Megafonia 

 cadires 

 connexió elèctrica 

 llum, projector i pantalla 

AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES 
 

13 de maig 20 h a 21,30 h Jornades de l’Oli llum, projector i pantalla 

 
 CASAL MARINO – Sala d’actes 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

ANC Garrigues 29 d’abril 20 h Reunió 30 cadires 



 
 

 MATERIAL 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

CREU ROJA DE LES 
GARRIGUES 
 

30 d’abril  Dinar per als voluntaris de 
l’entitat 

45 cadires 

AMICS DEL TERRALL 
 

1 de maig  Festa Major del Terrall  1 carpa 

 1 taula 

 2 cadires 

 Fotocòpies de cartells i la 
distribució de 40 cartells 

PENYA BARCELONISTA 
 

4 de juny  Campionat de botifarra al local 
de la penya 

 6 taules de plàstic 

 2 trofeus 

 
 OCUPACIÓ CARRER RAVAL DEL CARME 147 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU 

UDETMA(Unitat de medicina especialitzada de 
l’Hospital Universitari Arnar de Vilanova de Lleida) 

27 a 30 de juny 9,30 h a 9,30 h Visita Bus de la Salut 

 
 

3.- ADQUISICIÓ D’UN COLUMBARI 
 
Atesa la petició presentada d’adquisició d’un columbari, 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’adquisició del columbari, d’acord amb el pagament de la 
Taxa que figura a les ordenances fiscals 

  

Núm. 
columbari 

Dept. Fila Nom  titular import 

4 Est Central B 2ª  448,00 € 

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

4.- CANVI TITULARITAT 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 de titularitat del nínxol, d’acord amb el pagament de 
la Taxa que figura a les ordenances fiscals. 
 
Núm.nínxol 
 

Dept. Fila Nom  antic titular Nom actual titular import 

23 Est 3ª   36,50 € 
11 Nord B 1ª   36,50 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada en temps i forma 
 



 
 

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

 
El cap de la Policia Local ha redactat el corresponent informe en relació a la 
petició per part d’un particular per a l’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 € 

 C. Nou , 10 4 3r,i 4rt i 5è 96 € 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma amb 
l’advertiment que segons l’informe de la Policia Local, correspon al responsable 
de l’establiment el següent: 
 

- respectar l’horari màxim de funcionament de la terrassa.  
- ocupar únicament l’espai actual delimitat com a terrassa.  
- mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície 
que ocupi aquesta.  
- retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari 
instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.  
- prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat 
- fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via 
pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest 
efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a 
aquesta responsabilitat 
- L’Ajuntament podrà revocar per motius d’interès públic aquesta 
autorització 

 
6.-ACORD PAGAMENT BESTRETA DE SUBVENCIÓ A DIVERSES 

ENTITATS 
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament d’una bestreta corresponent a 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 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 



 
 

d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció concedida a la 
següent entitat amb el detall següent 
 

Subvencions Entitats - Bestretes  2016  

    

Entitat Subvenció Anticipat 
A compte 

50% 
    

PENYA BARCELONISTA 540,00 0,00 270,00 
    

Total pagament a compte 50%   270,00 
 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament del referit import. 
 

7.- 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 

054/16  Ensenyança 38,73 

Instal·lació de nova línia aèria de baixa tensió 
des de la l´linia aèria existent fins a nova caixa 
general de protecció a instal·lar, per nou 
subministrament elèctric sol·licitat per "DIA, 
SA" (REF: ENDESA:526206) 

059/16  
av. de la Sardana, 4, 3-
1 i 3-2 

26,47 
Traure envà de sepració exterior del balcó 
dels pisos 3-1 i el 3-2 

061/16  Sant Sebastià, 2 64,64 
Canviar banyera per plat de dutxa i l'enrajolat 
del lavabo de la planta primera  

067/16  Dr. Trueta, 1 692,59 Pavimentar solar per aparcament 



 
 

068/16  
av. President 
Tarradellas, 32 

35,15 Canviar enrajolat del jardí  

069/16  
Abadia, 12 (per la 
banda del c/ Castell Alt) 

117,74 
Col·locar plaques onduline a la teulada (traure 
i recol·locar teules) 

Junta de Govern Local de data 27 d'abril de 2016 
(COMUNICACIÓ AUTORITZACIONS PAGADES) 975,32   

 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
8.-CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 005/16 

 

Antecedents 
 
I.- La Junta de Govern Local en sessió de data 2 de febrer de 2016 va aprovar concedir la 
llicència d’obres amb núm. d’expedient 005/16 per a  la construcció d'una rasa de 0,90 m 
de fondària i 690 m de llarg per instal·lació d'una canonada subterrània d'aigua de 075m 
de diàmetre, des de la parcel·la 146 fins a la 147 del polígon 22), sol·licitada per ..... en 
representació de la societat Cercle Tancat, SL.  
 
II.- El pagament de la llicència es va fer efectiu en data 28 de gener de 2016. 
 
III.- En data 26 d’abril 2016, .....en representació de la societat Cercle Tancat, SL ha 
sol·licitat el canvi de nom d’aquesta llicència d’obres a favor de la societat A. Ramaders 
de les Garrigues 1998, SL amb NIF núm. B-25407305 de la qual ........amb DNI núm. 
78078187-H n’és el representant.  
 
IV.- En data 27 d’abril de 2016 la secretària de l’Ajuntament emet informe relatiu al canvi 
de titularitat sol·licitat corresponent a l’expedient d’obres núm. 005/16 abans referit. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 86 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals estableix: 
“1. Les llicències o autoritzacions són transmissibles llevat que el nombre de les que es 
puguin atorgar es trobi limitat, o quan s'hagin concedit tenint en compte les 
característiques particulars del subjecte autoritzat. 
2. Els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho per 
escrit a 
l'òrgan que la va atorgar, el qual ha de comprovar que no es troba compresa en els 
supòsits anteriors. Transcorregut el termini d'un mes des de la comunicació sense haver-
se notificat la no procedència de la transmissió, es considerarà aquesta plenament eficaç. 
En defecte de comunicació, els subjectes intervinents en la transmissió són responsables 
solidaris dels danys que puguin derivar-se de l'actuació.” 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments abans descrits, la Junta de Govern Local 
fent ús de les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
   
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres amb núm. d’expedient 
005/16 atorgada per la Junta de Govern de data 2 de febrer de 2016 per a la 
construcció d'una rasa de 0,90 m de fondària i 690 m de llarg per instal·lació d'una 
canonada subterrània d'aigua de 075m de diàmetre, des de la parcel·la 146 fins a la 147 



 
 

del polígon 22), a favor de la societat Associació de Ramaders de les Garrigues 1998, 
SL. La concessió d’aquesta transmissió de titularitat no implicarà la modificació de les 
condicions particulars de la llicència atorgada. 
 
Segon. - Notificar la taxa per expedició de canvi de titularitat a la societat interessada, 
amb els imports que s’indiquen a continuació, fent-li avinent que contra aquesta liquidació 
procedeix interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el 
mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la notificació. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la 
seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del 
recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es 
notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà 
del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament. Tot 
això, d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà 
interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú. 
 
La interposició del recurs de reposició no detindrà en cap cas l’acció administrativa per 
al cobrament a menys que se sol·liciti, dins del termini per a interposar el recurs, la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i s’acompanyi d’una garantia que cobreixi 
el total del deute tributari. 
 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I 
CONGOMS 

D.N.I ADREÇA CIUTAT LOCALITZACIÓ TAXA 
REFERÈNCIA  
CADASTRAL 

005/16 

A. 
Ramaders 
de les 
Garrigues 
1998, SL 

B-25407305 Major, 13 
25430 
JUNEDA 

polígon 22, 
camí dels 
Masos i 
parcel·les 146 i 
147 

50,00 € 2683003CF2928S0001WJ 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la societat A. Ramaders de les Garrigues 1998, SL 

en temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals als 

efectes oportuns. 

 
9.- DONAR COMPTE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
 
Es dona compte als membres de la Junta de Govern Local de la providència de 
constrenyiment dictada per la tresorera de l’Ajuntament en data 24 d’abril de  
2016, en relació a la taxa de recollida d’escombraries corresponent al primer 
semestre de 2016, amb un import total de 14.735,00 € 
 
10.- 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 
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, i ORANGE ESPAÑA 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: 
 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1t. TRIMESTRE 2016 169.622,43 2.544,34 
 

ORANGE ESPAGNE, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1t. TRIMESTRE 2016 17.643,31 264,65 

   

TOTAL   2.808,99 

 

11.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES) 

 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada de les següents liquidacions dels 
imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 15.388,07 € i les 
aprova amb el vot favorable de tots els regidors assistents, llevat de l’alcalde 
qui manifesta la seva abstenció en aquesta votació per tenir interès directe: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1677826 Maridana, 18 (1/2 ) usd.   
                              

32,54    

1677995 Maridana, 18 (1/2 ) n/p   
                              

34,57    

1677827 Marinada, 18 (1/2) n/p   
                              

34,57    

1677996 Sant Pere, 10  usd (1/5)   
                              

96,87    

1678132 Sant Pere, 10  usd (1/4)   
                              

52,98    

1678133 Sant Pere, 10 n/p  (1/5)   
                             

102,93    

1678136 Sant Pere, 10 usd (1/4)   
                              

56,29    

1678143 Sant Pere, 10 n/p  (1/5)   
                             

102,93    

1678145 Sant Pere, 10,  n/p (1/4)   
                              
56,29    

1677819 Sant Pere, 3, 1-2   
                               
82,14    

1671989 Joan Maragall, 38, altell   
                             
352,10    

1672058 Joan Maragall, 38, altell   
                            
704,20    

1672060 Joan Maragall, 38, altell   
                             
316,89    

1676905 Ensenyança, 24 , local   
                             
219,84    

1676907 Av. Sardana, 10, 2-1 (usd)   
                               
91,72    

1676906 Av. Sardana, 10 Pk 11 (usd)   
                               
21,47    

1676908 Av. Sardana, 10, PK 11 (n/p)   
                              
50,09    



 
 

1676909 Av. Sardana, 10, 2-1 (n/p)   
                             
214,02    

1683910 
Av. Carrasco i Formiguera, 
21   

                           
1.651,17    

1683909 
Av. Carrasco i Formiguera, 
21   

                            
750,53    

1685209 M. Maria Codina, 22 (1/2)   
                            
802,99    

1685210 M. Maria Codina, 22 (1/2)   
                            
802,99    

1685276 Av. Jaume I, 4 A (1/2)   
                          
1.271,88    

1685275 Àngel Guimerá, 6                           7.463,74    

1685273 Ramon Llull, 30 (usd)   
                                  
4,10    

1685273 Ramon Llull, 30 (usd)   
                               
18,23    

     

         15.388,07    
 
12.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS A L’EMPRESA HIDROCAR, SL 
 
Donada la necessitat de realitzar una reparació al col·lector del Raval del 
Carme, s’ha pensat a contractar una empresa especialitzada en aquest tipus de 
tractaments. 
 
L’empresa HIDROCAR, SL, suficientment capacitada per a la prestació del 
servei, ha presentat un pressupost que s’ajusta als interessos municipals.  
 
S’ha emès informe de secretaria en virtut del qual, segons els articles 111 i 138 
del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la Refosa de la Llei de contractes del 
sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de servei atesa la seva 
durada i el seu pressupost que no excedirà els 17.999,99 €. (IVA vigent no 
inclòs). 
  
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que a la partida 161 21300 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Aquesta 
competència resta delegada en la junta de govern local per Decret  84/2015 de 
data 15 de juny de 2015.  
 
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. 
 



 
 

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, i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HIDROCAR, SL de Vila-sana, amb NIF                     
B25434226 el contracte menor de serveis en els termes següents: 
- de 10 a 12 unitats de Packers de 500 DN al preu de 450€/unitat.  
- Un fresat apertura amb furgó robot fresador de canonades model HF 200 per 
un import de 350,00€;  
- netejar la tuberÍa després del fresat amb el camió de reciclatge d’aigua amb 
bomba de pressió de 500 litres/min. A 150 Bar i bomba de succió de 
2100m³/hora al preu de 420,00€. 
- En cas de produir-se interrupcions o parades per causes, imputables al client, 
es carregaran les següents despeses: Hora de parada : 75€/hora. 
 
 Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa pels imports 
esmenats amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161 21300 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2016.  
 
Tercer.- L’adjudicatari 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. El pagament es 
realitzarà d’acord amb la legislació vigent.  
 
Quart.-  La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un 
contracte menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del 
RLCAP, les dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  
- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i 
del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF 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.  

 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa 
adjudicatària, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.  
 
Sisè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
13.- APORTACIO ECONÒMICA DAMNIFICATS TERRATRÈMOL DE 

L’EQUADOR 
 



 
 

L’institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques, el dia 21 d’abril va informar a 
aquest Consistori de la campanya que està organitzant a fi de recollir diners per 
a les persones damnificades pel terratrèmol ocorregut a l’Equador el passat 16 
d’abril. Aquesta campanya neix de la crida que fa la professora de l’institut, la 
senyora Gabriela del Olmo, resident a la illa de Muisne, greument afectada pel 
sisme.  
 
En data 27 de febrer el Grup Rellotge de Sorra Garriguenc va celebrar una obra 
de teatre a partir de la qual es van recaptar 600 €, 300 dels quals van ser 
lliurats a l’Ajuntament. Es proposa destinar aquests diners recaptats a la 
campanya esmentada. 
 
D’acord amb els fets ocorreguts, 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, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- atorgar un ajut econòmic per un import de 300 euros destinat als 
damnificats del terratrèmol de l’Equador de la partida pressupostària 231-22699 
del pressupost del 2016. 
 
SEGON.- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
14.- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS D’ACTIVITAT 
 

Identificació de l’expedient 
Exp. 23/2016 
Titulars:  
Representant:  
Emplaçament: Ambulant (a definir) 
Tipus d’activitat: Espectacle públic de circ sense animals 
Nom Comercial: EL CIRCO PAYASO RICOS 
Ús del local: Pública concurrència 
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia municipal d’establiments no 
permanents desmuntables 
Aforament:  50 persones 
Documentació tècnica:  

 Petició de 20-04-2016. 

 Document expedit per autoritats franceses referent als controls de 
seguretat realitzat a les instal·lacions. 

 Justificació de disposar d’assegurança de responsabilitat civil 
 
Descripció de l’activitat: Carpa desmuntable de 9 x 13 m, per a espectacles 
de circ sense animals amb un aforament de 50 persones 
La documentació presentada no descriu l’emplaçament escollit, ja que va en 
funció de les disponibilitats existents en cada moment en el municipi. 
 
En aplicació de l’article 124 del Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat 
estarà sotmesa a tràmit administratiu de comunicació prèvia donat que: 

- l’activitat correspon a un espectacle públic. 



 
 

- l’aforament és inferior a 150 persones. 
Examinada la documentació tècnica presentada relativa a les mesures: 
 
1.- Condicions general de l’activitat: Les instal·lacions compliran amb el 
Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives i en particular s’informa que: 

 Article-46: L’establiment ha de disposar de Pla d’autoprotecció. 
 
2.- Mesures correctores contra incendis: Les instal·lacions compliran amb el 
CTE-DB-Seguretat contra incendis.  
 
Conclusió: 
El present informe es considera FAVORABLE. 
 
Es tindran presents les següents consideracions:  

 L’establiment ha de disposar de Pla d’autoprotecció (Article-46, 
Decret  112/2010, de 31 d’agost). 

 L’informe de la Policia  Local situa com a lloc idoni, tant per al 
muntatge de la carpa, com la circulació de vehicles com pela 
aparcaments l’Era del Rabasser. 

 
Perquè l’activitat es pugui iniciar, el titular haurà d’aportar la següent 
documentació: 

- Document de comunicació segons model. 
- Declaració responsable que l’activitat compleix la reglamentació 

vigent. 
- Acta favorable del control inicial en matèria d’activitat, instal·lacions i 

mesures contra incendis realitzat per una EAC (Article-46, Decret  
112/2010, de 31 d’agost) 

- Autorització del titular de la finca on s’emplaci l’activitat. 
 
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 instal·lació del circ a l’Hort del Rabassé els dies 30 d’abril 
i 1 de maig, previ pagament de la taxa corresponent de 105, 3€ (52,65€ per 
dia). Abans d’instal·lar-se haurà d’aportat la documentació requerida en 
l’informe del tècnic municipal. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma 
 
15.- 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: 
 
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 74.251,79 €. 
 
16.- 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 19 al 26 d’abril, per al seu coneixement. 
 
 


