
 
 

JGVL2017 / 2gener16 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  2/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de gener de 2017 
Horari: de les 14:30 a les 15:30 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.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM 

4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

5.- RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA 

6.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE REFORMA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, 
FASE I DE LES BORGES BLANQUES 

7.- DESISTIMENT EXECUCIÓ OBRES 

8.- COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

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

10.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 



 
 

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

11.1.- ...... 

11.2.- ........ 

12.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

13.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 

14.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

15.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL 

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 13 de gener 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 MATERIAL 

ANC 
 

18/01/2017 20 a 22 h Reunió comarcal de l’AT 
Garrigues de l’ANC 

  

 

 SALA ACTES CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

BIBLIOTECA  
 

17/02/2017 
23/02/2017 
24/02/2017 
03/03/2017 
09/03/2017 
10/03/2017 
17/03/2017 
21/03/2017 
23/03/2017 

17 a 19,30 h 
17 a 19,30 h 
18 a  20,15 h 
17 a 20,30 h 
17 a 19,30 h 
18 a  20,15 h 
17 a 19,30 h 
17 a 19,30 h 
17 a 19,30 h 

Grup de poesia 
Grup lectura llegim i + 
Hora del conte “disfressem-nos” 
Grup llegir teatre 
Grup lectura llegim i + 
Taller de conte, sessió familiar 
Grup de poesia 
Dia mundial de la Poesia 
Grup lectura llegim i + 

  

CLUB CICLISTA ATENEU 
GARRIGUENC 
 

02/02/2017 7 a 14:30 h VIII Terrall-Garrigues  6 cadires 

 12 taules plegables 

 15 tanques 

 Cinta policia 

 5 cubells 

 Graelles 

 Megafonia Terrall 

 Accés hort Rabassé 

 Dutxes pavelló oli 

 

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

AJUNTAMENT LES BORGES 
 

Tots els 
diumenges del 
mes de febrer 
fins al mes de 
maig 

18 a 22 h 
18 a 22 h 

Ball de diumenge 
Ball de diumenge 
 

 

AECC CATALUNYA CONTRA 
EL CANCER 
 

11/02/2017 16 a 20 h Activitat contra el 
càncer 

 4 taules 

 50 cadires 

 Megafonia  

 Escenari, equip llum 

 

 JARDINS EL TERRALL 
ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 

PLATAFORMA ATUREM LA 
INCINERADORA A JUNEDA 
 

21 i 22 de gener Tot el dia Taules informatives 
(s’autoritza  la col.locació 
de les taules sols en els 
Jardins del Terrall) 

  

 

 

 

3.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM 
 
El dia 30 de desembre de 2016 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
la comunicació conjunta de canvi de titularitat de l’empresa Hostal Restaurant Benet, 
SL.  
 
En data 10 de gener de 2017, el tècnic municipal ha emès el següent informe, que 
transcrit literalment és el següent: 
 
“Nou titular: HOSTAL RESTAURANT BENET SL (CIF.: B25819160) 
Antic titular: HOSTAL RESTAURANT BENET SL (CIF.:B25701343) 



 
 

Expedient d’activitats: 52/2016 
Expedient d’activitats anterior: 1/2010 (inicial 2/1997) 
Codi Control:  
Activitat: Hostal - restaurant 
Emplaçament:  Pl. Constitució 21-23 
Documentació:  
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats 
 
ANTECEDENTS 
L’establiment disposa de llicència d’activitat atorgada per la Comissió de Govern de 12 
de març de 1997 segons el Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i 
perilloses, segons: 
 
Expedient:  2/97 
Titular: Elisa Rebull Curcó 
Emplaçament: Pl. Constitució 23 
Activitat: Pensió de 2 estrelles 
Acta de comprovació: Favorable de data 26 de gener de 1998 
 
L’activitat legalitzada es troba situada en la planta segona  i consisteix en 7 
habitacions, saló social i un bany general. 
 
L’edifici, segons la documentació tècnica de l’expedient, consta de: 
  
Planta baixa:  Magatzem independent, sala de calderes i instal·lacions 
Planta 1a:  Habitatge d’ús privat 
Planta 2a:   Pensió de dues estrelles amb 12 llits, saló social, bany general 
Planta 3a:   Habitatge d’ús privat 
 
L’any 2010, amb efecte des de l’1 de gener, es formalitza un canvi de nom: 
 
Expedient:  1/2010 
Nou titular: HOSTAL RESTAURANT BENET SL (CIF.:B25701343) 
Emplaçament: Pl. Constitució 21-23 
Activitat: Pensió de 2 estrelles 
Classificació: Annex-III, codi 12.36 
Tràmit administratiu: Règim de comunicació 
 
FETS 
Es presenta sol·licitud (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 30 de 
desembre de 2016) per a un canvi de nom a favor del mateix titular, però amb un altre 
CIF. 
 
Atesos els canvis reglamentaris, a l’activitat descrita li és d’aplicació la nova 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, i 
que està inclosa en l’Annex-II 
 
Epígraf: I-551  
Descripció: “Hotels i allotjaments similars” 
Condició: Nombre de places disponibles < 20  
Tipus d’activitat: Baix risc 
Classificació: Annex-II 



 
 

Règim administratiu: Comunicació prèvia 
 
S’informa FAVORABLEMENT respecte del canvi de raó social sol·licitada, respecte de 
l’activitat legalitzada descrita anteriorment: 
 
 Nou Titular:  HOSTAL RESTAURANT BENET SL (CIF.: B25819160) 
 Emplaçament:  Pl. Constitució, 21-23 
Activitat:  Pensió de dues estrelles. Consistent en 7 habitacions (12 llits), saló 
social i bany general situats en planta primera. 
Règim administratiu: Comunicació prèvia segons Llei 16/2015 de 21 de juliol 
Classificació: Activitat de baix risc, Annex-II. Codi I-551. 
 
L’activitat queda sotmesa al compliment de 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.” 
 
 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del canvi de nom de l’activitat de pensió de 

dues estrelles, passant d’Hostal Restaurant Benet SL amb CIF núm. B25701343 

a Hostal Restaurant Benet, SL amb CIF núm. B25819160, situat a la Pl. 

Constitució, 21-23  de les Borges Blanques.  

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 105,00€, per 
tractar-se de la nova implantació d’una activitat de més de 100m2 d’ocupació, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 

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

NATURALESA URBANA  
 
La secretària dóna compte als membres de la Junta de Govern Local dels 
expedients tramitats pel departament de cadastre de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, es dóna per assabentada i aprova les següents liquidacions 
dels imports a satisfer pels interessats, que sumen un total de 6.880,88 €: 
 



 
 

 
 

 

 

5.- RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets d’Alcaldia 
per a la seva ratificació: 
 
“DECRET D’ALCALDIA núm. 196/2016 
Assumpte: Avançament de part de la subvenció al CF Borges, corresponent a 
l’exercici 2017 
 
Atès que en el pressupost aprovat inicialment per a l’exercici 2017 es preveu una 
subvenció nominativa al CF Borges per import de 39.800 euros. 
 
Atès que les temporades dels clubs esportius no es corresponen amb els anys 
naturals en què funciona la Corporació, fet que comporta que es produeixin tensions 
en la tresoreria de les entitats a causa dels diferents fluxos de cobraments i 
pagaments. 
 
Vist el que disposen l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 88.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el seu Reglament, RESOLC: 
 
Primer.- Concedir un avançament de la subvenció al CF Borges per import de 
7.000,00 euros a compte de la subvenció prevista per a l’exercici 2017. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció Municipal per a què procedeixi a 
efectuar el pagament. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que se celebri. 
 
Les Borges Blanques, 28 de desembre de 2016” 
 
 
“DECRET D’ALCALDIA núm. 197/2016 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari Quantitat 
1895618 Raval del Carme, 57   632,04  

               
1898926 Bellavista, 18 (1/2)   135,08  

                
1905066 Placeta, 27 (1/2)   161,52  

                 
1905065 Placeta, 27 (1/2)   

161,52  
                 

1907468 La Capella, 47  (50%)   2.670,14  
            

1906098 La Capella, 47 (25%)   1.335,07  
            

1907467 La Capella , 47 (25%)   1.335,07  
            

1907609 Sant Jaume, 54   419,07  
                

1907612 Av. Santiago Rusiñol, 83,Tr 26 Grupo Casa Dorada SL  13,94  
                  

1907611 Av. Santiago Rusiñol, 83,Tr 31 Grupo Casa Dorada SL  17,43  
                  



 
 

Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la Junta de 
Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar 
despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin 
previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 
10% del seus recursos ordinaris. 
 
És planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2016. 
 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per l’article 
21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos d’urgència, fins 
i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen: 
 
Núm. 
Factura 

Data Factura Proveïdor Concepte Import 

A160022 30/11/16 
 

Assistència tècnica 
novembre 

3.224,52 € 

38/16 29/11/16 
Enginyeria Arques, 
SLP 

Honoraris novembre 2.162,88 € 

 
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. 
 
Les Borges Blanques, 29 de desembre de 2016” 
 
 
“DECRET D’ALCALDIA núm. 04/2017 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la Junta de 
Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar 
despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin 
previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 
10% del seus recursos ordinaris. 
 
És planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per l’article 
21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos d’urgència, fins 
i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar les despeses que tot seguit es relacionen: 
 
Núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Proveïdor Concepte Import 

  Transelec Montbea, SL 
Transport, muntatge i desm. 
envelat Diputació Fira de l’Oli 

3.379,88 € 



 
 

  
Generali España, SA de 
Seguros y Reaseguros 

Assegurança envelat 
Diputació Fira de l’Oli 

256,00 € 

001/2017 09/01/17 
 

Publicitat Fira de l’Oli 
(anuncis TV3) 

3.273,05 € 

 
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. 
 
Les Borges Blanques, 11 de gener de 2017” 

 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica els esmentats 
Decrets d’Alcaldia. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE REFORMA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, 
FASE I DE LES BORGES BLANQUES 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de novembre de 
2016 es va adjudicar a INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL contractista de les 
Borges Blanques, amb NIF B25316688 el contracte menor d’obres consistent 
en la reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les 
Borges Blanques, pel preu de 41.922,93€ (IVA  vigent no inclòs), i millores per 
import de 11.903,72€ (IVA  vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta 
presentada als interessos municipals. 
 
S’ha emès la certificació núm. 1 de l’obra, per import de 40.600,68 €, (quaranta 
mil sis-cents euros, amb seixanta-vuit cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat 
degudament signada pel director de l’obra.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de Reforma de l’enllumenat 
públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les Borges Blanques, per import 
quaranta mil sis-cents euros, amb seixanta-vuit cèntims (40.600,68 €) IVA 
vigent inclòs, presentada per a INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL, de les 
Borges Blanques, amb NIF B25316688. 
 
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. 
 
 
 
 



 
 

 
7.- DESISTIMENT EXECUCIÓ OBRES 
 

Desistiment del senyor ...... i de la senyora ...... per a l’execució d'edifici entre 
mitgeres amb planta baixa (magatzem), planta primera (habitatge) i planta 
segona (sense distribuir), al c/ Comerç, 43 de les Borges Blanques (llicència 
d’obres municipal exp. 114/07 
  
ANTECEDENTS 
Primer.- En data 21 de desembre de 2009 la Junta de Govern Local va aprovar 
la concessió de la llicència urbanística municipal, amb núm. d’expedient 
114/07, a ..... i a ..... per a l’execució d'edifici entre mitgeres amb planta baixa 
(magatzem), planta primera (habitatge) i planta segona (sense distribuir), al c/ 
Comerç, 43 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte visat núm. 
2007503396 de data 24 de desembre de 2007 redactat per l‘arquitecte Roc 
Martí Ribes. Aquesta es va notificar als interessats en data 23 de desembre de 
2009. 
Segon.- En data 12 de gener de 2017, amb registre d’entrada núm. 110/18, el 
senyor ..... i de la senyora ....., comuniquen que les obres per a la construcció 
de l’edifici projectat no s’han iniciat i no hi ha intenció de realitzar-les i sol·liciten 
la devolució de l’import de 6.489,36€ corresponent a l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres liquidat per a l’obtenció de la llicència d’obra referida. 
 
En data 13 de gener de 2016 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es 
basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

“Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, regula en el seu article 94 el desistiment i la 
renúncia dels interessats en els procediments administratius, en els següents 
termes: 
 

“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats. 
1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit 
per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 
2. Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  
desistiment  o  la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat. 
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que 
permeti la seva constància, sempre que incorpori les signatures que 
corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. 
4. L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  renúncia,  
i  ha  de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  havent-s’hi  personat  
tercers  interessats, aquests  n’instin  la  continuació  en  el  termini  de  deu  
dies  des  que  van  ser  notificats  del desistiment o renúncia. 
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès 
general o és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració 
pot limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l’interessat i el 
procediment segueix.” 

 
Segona.- De conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 102 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 



 
 

reguladora de les hisendes locals, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres es merita  en  el  moment  d’iniciar-se  la construcció,  instal·lació  o  obra,  
encara  que  no  s’hagi obtingut la llicència corresponent.” 

 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar completament el desistiment comunicat pel senyor .....i la 
senyora ..... de l’expedient d’obres núm.114/09 per dur a terme l’execució 
d'edifici entre mitgeres amb planta baixa (magatzem), planta primera 
(habitatge) i planta segona (sense distribuir), al c/ Comerç, 43 de les Borges 
Blanques, d’acord amb el projecte visat núm. 2007503396 de data 24 de 
desembre de 2007 redactat per l‘arquitecte ....., ja que aquestes obres no es 
faran. 
 
Segon.- Aprovar la devolució de l’ICIO amb un import de 6.489,36€, per no 
haver-se dut a terme les obres sol·licitades. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma i donar-ne 
compte al Departament de recaptació 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 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 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SAU, 
IBERDROLA CLIENTES, SAU, i EDP COMERCICALIZADORA, S.A.U. i 
segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del 
domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic 

per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la 
qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 
1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents: 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 

RECURSO, SAU 
base ingressos 

1,5 % taxa 

 
facturació energia 

  

NOVEMBRE 2016 111,42 1,67 

   

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

NOVEMBRE 2016 18.576,82 278,65 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

NOVEMBRE 2016 -99,13 -1,48 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 18.477,69 277,17 

   

NÚM.  
LIQUID. 

NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ QUOTA  
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

007/16 ENDESA DISTRIBUCIÓN  
ELÉCTRICA, SL 

av. Carrasco i  
Formiguera 40,35 

Obertura de rasa per reparar avaria de la  
xarxa soterrada de mitja tensió (Ref:  
núm. avaria: 000115446) 

198/16 ENDESA DISTRIBUCIÓN  
ELÉCTRICA, SL 

av. Carrasco i  
Formguera, 12 55,10 

Obertura de rasa de 2,00 x 0,80 per  
reparació d'avaria en la xarxa de mitja  
tensió (REF: 0001319222) 

003/17 .  
.. Catalunya, 5 80,45 

Arrancar rajola existent, col·locar pedra  
seca i lona per humitat i tornar a  
enrajolar del terra de l'entrada petita 

004/17 . av. de la Sardana,  
8, 5-4 101,08 Canviar enrajolat del terra i parets de la  

cuina 



 
 

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació gas   

4T. TRIMESTRE 2016 202,93 3,04 

TOTAL EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 202,93 3,04 

 

 
 

10.- 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 33.981,32 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 
 
 
11.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 
 

11.1.- ...... 

 
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 € 

. Plaça Constitució, 35 2 1bimestre 16 € 

 
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 

 

11.2.- ........ 

 
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 € 

. Carrer Carme 2 4 Sols Fira 16 € (tarifa mínima) 

 
Només s’autoritzen 4 taules per raons de mobilitat i d’espai. Es denega la  
barbacoa, per motius d’olors i de proximitat amb els establiments comercials i 
mercat de dissabte. 
  
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. 

 
 
 
12.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 12/01/2017, 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 l’autorització i alhora també la 
corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través de les 
Voreres: 
 
Gual 774  . Marius Torres, 15 92,50 € gual 

16,00 € placa 

 
 
 
13.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
justificacions finals 2016 
 

Les entitats que es relacionen en la part resolutiva d’aquest acord, han 
sol·licitat el pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i 
realització d’activitats, que se’ls va concedir per acord de junta de govern local 
en el marc la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
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 les entitats els documents justificatius de 
les despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions i resta de la normativa aplicable. 



 
 

 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a les 
següents entitats: 
 
Entitat Subvenció Anticipat Pendent 
CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENC 1.440,00 720,00 720,00 
CLUB BÀSQUET BORGES 6.700,00 3.350,00 3.350,00 
AMPA COL.LEGI MONTSERRAT 450,00 0,00 450,00 
Total pagament pendent   4.520,00 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
 

 

14.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 
 
L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei dels ens locals, preveu que les gratificacions, 
que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu 
meritament, han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la 
jornada normal de treball. 
  
L’article 174.1 de l’esmentat Decret 214/1990, disposa que correspon a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern Local 
aquesta competència. 
Vista l’acreditació de serveis extraordinaris presentades per diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta de Govern local, en exercici de les facultats delegades, per 
unanimitat ACORDA: 

  
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra. ....., treballadora 
municipal, 23 h de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre, essent l’import de la  gratificació: 
371,45 euros 

  
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de gener. 
 
 

 



 
 

15.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL 

 
En data 20 de gener de 2017 es produirà el venciment de la pòlissa 
d’assegurança per responsabilitat civil que l’ajuntament té contractada amb 
amb AXA SEGUROS GENERALES S.A.  
 
S’han obtingut tres propostes d’aquest servei i efectuades les verificacions 
oportunes s’ha considerat contractar una nova pòlissa amb AXA SEGUROS 
GENERALES S.A., per resultar, en conjunt, més avantatjosa pels interessos 
municipals. Aquesta proposta suposa les següents millores respecte la pòlissa 
fins ara existent: 
 

• Import anual prima: de 13.200 € a 10.615,30 €  

• Ampliació dels danys patrimonials purs de 120.000 € a 150.000€ per 
sinistre per any  

• reducció de franquícia de 900 € a 600€. 

• Augment del sublímit per víctima de 150.000 € a 300.000€. 

• L’assegurança de Responsabilitat Civil corresponent al coto de caça, 
que fins ara ascendia a 4.325,28 € anuals, queda inclosa a la de l’Ajuntament 
sense un recàrrec a la prima. 
 
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 serveis 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 920.22400 del 
Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2016 prorrogat hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.  
 
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 AXA SEGUROS GENERALES S.A., el contracte menor 
d’assegurança de responsabilitat civil, que serà vigent a partir del 21 de gener 
de 2017. 
 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
deu mil sis-cents quinze euros i trenta cèntims (10.615,30 €) amb càrrec a 



 
 

l’aplicació pressupostària 920.22400 del pressupost municipal de 2016 
prorrogat. 
 
Tercer.- L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura, d’acord amb allò 
que disposa l’art. 72 del RLCAP, 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.-  Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’advertiment que contra 
aquest acord, 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 d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

 

 

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 11 de al 13 de gener 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 
 
 


