
 
 

JGVL2016 / 35agost30 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  35/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 d’agost de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora       
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
Excusa la seva assistència el senyor Jordi Ribalta Roig, regidor. 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
 
 
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.- COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 

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

5.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 

6.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

6.A).- GRATIFICACIÓ LAIA GARCIA DOMÈNECH 

6.B).- GRATIFICACIÓ M. DEL MAR MÒNICO MARTÍN 

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

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



 
 

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

10.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

11.- PETICIÓ TANCAMENT CARRER 

12.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES 
DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ - PLA ÚNIC D’OBRES 
I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2016-2017 

13.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL COL·LECTOR CARRER CANAL 
D’URGELL I RAVAL DE LLEIDA. 1a FASE” I LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA. 

14.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

15.- 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 23 d’agost 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. 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 

 PLACETA DEL TERRALL – SANT SALVADOR 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL 

AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES 
Regidoria d’esports 

18/09/2016 Dia de la bicicleta  Megafonia 

 Cubells escombraries 

 1 micròfon 
 

 PAVELLÓ DE L’OLI (la meitat del pavelló) 
 

ENTITAT DIA MOTIU MATERIAL TAXA 

AJUNTAMENT 
Regidoria de cultura 

7/10/2016 Teatre: fem un cafè? 
 

Meitat del pavelló 

 Grades  

 60 cadires 

 

 8/10/2016 Bateig  Meitat del pavelló 

 40 taules 

 100 cadires 
 
*Es recordarà al 
peticionari que ha de 
deixar les 
instal.lacions netes  

100 € 
Fiança: 150 € 

 

 

 FONT VELLA 
 

ENTITAT DIA MOTIU OBSERVACIONS 

 3/09/2016 Dinar per 40 persones Ús dels lavabos 
 

Cal dir que el parc de la Font Vella és un espai públic i s’autoritza l’ús per part 
dels peticionaris, però això no vol dir que quedi reservat de forma exclusiva per 
aquest grup. 
 
Així mateix, es notificarà als peticionaris que hauran de deixar l’espai en 
perfecte estat, i s’hauran de fer càrrec dels desperfectes que es puguin 
ocasionar. 
 
Per tal de poder tenir accés als serveis d’aquest espai, (lavabos) caldrà que es 
posin en contacte amb el Sr. Plaza 636845679. 
 
 

3.- COMUNICACIONS 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, amb l'abstenció del senyor Daniel Not, 
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 PRESSU -
POST 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

062/16  Pintor Iglesias, 
31-23 

600 43,82 Obertura de rasa de 3,00 x 0,60 per 
reparació d'avaria en la xarxa de 
baixa tensió (REF: 0005827015) 

142/16  av. De la 
Sardana, 4 

300 33,41 Arreglar escomesa particular de la 
claveguera 

145/16  Afores Font Vella 
Pol. 2, parc. 100 

1700 81,99 Treballs de reparació i pintura de la 
façana (sense modificacions 
estructurals) 

161/16  Nou, 14, baixos 1200 64,64 Adequació de local destinat a centre 
de fisioteràpia i osteopatia 
(construcció d'envà de pladur i 
instal·lació d'aparell d'aire 
condicionat i d'un rentamans) 

162/16  av. de la 
Sardana, 21 

1600 78,52 Aplacar pedra a la façana 

163/16  la Pedrera, 5 250 31,68 pavimentar pati posterior 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
4.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

AMB TAULES I CADIRES 
 
El gerent d’urbanisme de l’Ajuntament i la Policia Local ha redactat els 
corresponents informes en relació a la petició per part d’un particular per a 
l’ocupació de la via pública amb una plataforma i pèrgola per encabir taules i 
cadires al davant del seu establiment  
 
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  
COOPERATIVA SANT 
ISIDRE DE LES BORGES 
BLANQUES 
 

Passatge de l’Oli Tarima de 12 x 2m 
per encabir 6 
taules 

5è i 6è 96 € 

KEBAB 
 

Raval del Carme, 72 on hi ha 
zona de càrrega i descàrrega 
posaria 2 taules 
Travessia del Raval del 
Carme. Tancament del carrer 

5 taules Del 2 al 6 de 
setembre 
únicament 
aquests dies 

40 € 



 
 

de les 20 a les 00 h: 3 taules 

 
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 
- L’estructura s’instal·larà en la zona delimitada entre la façana de la 
Secció de Crèdit i la línia de fanals del carrer, per tal que quedi lliure una 
part de vial que permeti tenir una línia de vehicles realitzant càrrega i 
descàrrega i alhora permetre la circulació de vehicles de serveis i/o 
emergències 
- Presentar certificació referent a la seguretat dels elements a muntar. 

 
 
5.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques va finalitzar l’obra de construcció de nous 
nínxols al cementiri municipal, i atesa la petició presentada sol·licitant la 
titularitat d’un 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: 
 
Concedir el TÍTOL DE NÍNXOL-DRET FUNERARI a la següent petició. Així 
mateix, aprova la liquidació corresponent de la Taxa per assignació de nínxol al 
Cementiri Local. 
 
Núm. nínxol Dept. Fila Nom adquirent Import 
1 Est Central D 3  920 € 

 
 
6.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 
 
6.A).- GRATIFICACIÓ ... 
 
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, contractada en règim laboral, categoria auxiliar de la llar 
d’infants, 33,83 h de serveis extraordinaris realitzats durant el segon trimestre 
de l’any 2016, essent l’import de la  gratificació: 385,66 euros 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes 
d’agost. 
 

 

6.B).- GRATIFICACIÓ .... 
 

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, contractada en règim laboral, categoria auxiliar de la llar 
d’infants, 27,67 h de serveis extraordinaris realitzats durant el segon trimestre 
de l’any 2016, essent l’import de la  gratificació: 315,44 euros 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes 
d’agost. 



 
 

 

 
 

7.- 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 I VIESGO ENERGIA SL, 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  base ingressos 1,5 % taxa 
RECURSO, SAU facturació energia   

JULIOL 2016 18,44 0,28 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

JULIOL 2016 15.223,80 228,36 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

JULIOL 2016 189,92 2,85 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 15.413,72 231,21 

VIESGO ENERGIA, S.L. base ingressos 1,5 % taxa 
  facturació energia   

2N. TRIMESTRE 2016 1.199,35 17,99 
 
 
 
 

8.- 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 386,25 €, amb el següent detall: 

 
NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ METRES IMPORT 



 
 

094/13  av. Jaume I, 2 10 21,25 

035/16  
Dr. Trueta, 3 - Pere 
Calders 28,94 123,00 

107/16  Ausiàs March, 17 7 29,75 

116/16  Raval del Carme, 45 12 25,50 

124/16  pl. Constitució, 25 8 68,00 

 

Segon.- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma 
 
 
 
9.- 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 1.608,55 €: 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari  Quantitat  

1816149 Hospital, 35 (1/2)   
                            

572,48    

1816150 Hospital, 35 (1/2)   
                            

572,48    

1811620 Indústria, 21 (parada 24) (1/2)   
                              

38,20    

1811618 Sant Pere, 3, PK 2 (1/2)   
                               

19,90    

1811619 Sant Pere, 3, PK 2 (1/2)   
                               

19,90    

1816161 Raval Lleida, 31 (1/2) usd.   
                             

100,25    

1816165 Raval Lleida, 31 (1/2) n/p   
                             

142,67    

1816162 Raval Lleida, 31 (1/2) n/p   
                             

142,67    
 

 

 

10.- ACORDAR DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT  
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 25 d’agost de 2016 
proposant donar fallides liquidacions d’ingrés directe. 
 
Es transcriu de forma literal l’esmentat informe: 
 

“En data 18 de maig de 2016 es va enviar a l’OAGRTL les liquidacions d’ingrés 

directe pendents de pagament corresponents als exercicis 2013 i 2014, per al 

seu cobrament en via executiva. 



 
 

En data 5 d’agost de 2016, l’OAGRTL ens retorna les següents liquidacions 

amb els motius pels quals no es pot procedir al seu cobrament. 

PLUS VALUES 

Contribuent                   Liquidacions   Import Total    

Les Garrigues 58 S.L.  159/12   1.301,63 
     160/12        43,85 
     161/12          7,05 
       13/13        47,05 
       14/13   1.095,41 
       15/13        47,05 
       84/13        55,27 
       85/13          6,97 
       86/13      968,75      3.573,03 
 
Grupo Eurocasa Dorada S.L. 167 a 210/13            16.238,95   16.238,95 
 
TOTAL                   19.811,98 

 
Motius pels quals es retornen i no es poden tramitar : 

Les Garrigues 58, S.L.  és una societat amb una anotació preventiva de 

declaració de fallit publicat al BORME núm. 90 de data 14 de maig de 2015. 

Grupo Eurocasa Dorada S.L. és una societat que ha traslladat el seu domicili 

social a Lima (Perú), publicat al BORME num. 126 de data 5 de juliol de 2013. 

S’adjunta notificació de l’OAGRTL  i còpies dels BORME. 

Per aquests motius, ES PROPOSA : 

Donar com a fallides les liquidacions d’ingrés directe relacionades anteriorment, 

davant la impossibilitat de cobrament de les mateixes.” 

 

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 detall que consten a 
l’informe transcrit i pels motius que allí s’indiquen 
 
 

 

11.- PETICIÓ TANCAMENT CARRER 
 
En data 25 d’agost de 2016 es presenta sol·licitud de permís per tancar un tram 
de carrer de la ciutat degut a trasllat de material i mobiliari de les antigues 
oficines de Catalunya Caixa al nou local    



 
 

 
La Policia Local fa constar que ja ha parlat amb l’empresa que farà el trasllat i 
ja han quedat d’acord amb els horaris i forma de tancament 
 
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 autoritzar al següent peticionari el tancament del carrer que 
s’indica en el llistat, i s’aprova, alhora, la taxa corresponent. 
 

NÚM. EXP. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ DIES 
PREU (per dia o 

fracció) IMPORT   

018/16 
GAL 
TRANSPORTS c/ Carme 1 16,50 16,50 

31 d'agost de 2016 
(8h a 14h) 

 
 
 
12.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES 
DE REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ - PLA ÚNIC 
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2016-2017 
 
Per Decret 273/2016 de 12 de juliol, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 7162, del dia 14 de juliol de 2016, s’aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per aquest període. 
 
D’acord amb las bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria, són 
subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació 
d’actuacions realitzades, que s’apliquin a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i que es duguin a terme dins el període 
d’execució. 
 
S’ha elaborat una memòria descriptiva de les actuacions que durant l’any 2016 
s’han dut a terme i que es preveuen executar durant l’any 2017, en el marc de 
l’esmentada convocatòria per tal d’obtenir finançament per a les despeses    
corrents imputables a l’article 21 del pressupost de despeses de l’Ajuntament, 
dins dels següents conceptes: 
 

- Despeses de conservació i reparació d’infraestructures i béns immobles 
destinats a l’ús general (entre altres, vies públiques, enllumenat públic, 
instal·lacions de semàfors i instal·lacions industrials, etc.) 

- Despeses de conservació i reparació del mobiliari 
- Despeses de vigilància, revisió, conservació i manteniment de màquines 

i instal·lacions d’oficines. 
- Despeses de manteniment que origini els equips de procés i transmissió 

de dades i informàtics i d’instal·lacions telefòniques o de control 
d’emissions radioelèctriques. 



 
 

- Despeses destinades a reparacions, manteniment i conservació de 
maquinària, d’utillatge i d’instal·lacions tècniques enteses com a unitats 
complexes d’ús especialitzat que comprèn edificacions maquinària, 
elements, inclosos els informàtics que, tot i ser separables, estan units 
de manera definitiva per al seu funcionament.  

- Despeses de reparacions, manteniment i conservació de vehicles 
- Despeses de reparacions, manteniment i conservació de mobiliari, 

material, equips d’oficina, d’ordinadors i altres conjunts electrònics de 
comunicacions i de processos de dades. 

 

Aquesta memòria preveu els següents imports: 
 
- anualitat 2016: despeses executades per import total de 45.293,48€ (IVA 
inclòs). 
 
- anualitat 2017: es preveu realitzar despeses per un import de 54.000,00 (IVA 
inclòs) 
 
El termini per a presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria finalitza el 12 
de setembre de 2016. 
 
En virtut de quant s’ha exposat, en exercici de les facultats delegades pel 
Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny,  la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la memòria descriptiva d’actuacions consistents en 
reparacions, manteniment i conservació, executades durant l’any 2016 i 
previstes per a l’any 2017, en els termes que es preveuen en els antecedents 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Sol·licitar la inclusió d’aquestes actuacions dins la línia de subvencions 
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per al 
període 2016-2017, convocada per Decret 273/2016 de 12 de juliol, per 
destinar-la al pagament de les despeses corrents que s’imputen a l’article 21 
del pressupost de despeses de l’Ajuntament, amb els següents imports: 
 

 Anualitat 2016: 45.293,48€ (IVA inclòs) 

 Anualitat 2017: 54.000,00€ (IVA inclòs) 
 
Tercer.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde o regidor/a en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents. 
 
 



 
 

13.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL COL·LECTOR CARRER 
CANAL D’URGELL I RAVAL DE LLEIDA. 1a FASE” I LA DIRECCIÓ 
D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

 
En l’àmbit de ponent de la ciutat que envolta el Raval de Lleida existeix un greu 
problema de drenatge tota vegada que el cabal tant pluvial com residual es 
vehicula mitjançant col·lectors de dimensió insuficient que evacuen a un 
col·lector paral·lel al canal d’Urgell també totalment insuficient. Es tracta de 
donar sortida a la zona amb un nou conducte que ha de discórrer pel raval de 
Lleida fins derivar-se per carrer canal d’Urgell, i posteriorment confluir al 
desguàs general de la ciutat a la troneta existent. 
 
L’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort ha elaborat el “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DEL COL·LECTOR CARRER CANAL D’URGELL I RAVAL DE 
LLEIDA, 1A FASE” de les Borges Blanques, presentant una proposta 
d’honoraris per a la redacció d’aquest projecte i la direcció de l’obra amb un 
import de 5.560,00€ (IVA vigent no inclòs). Aquest import correspon als 
següents conceptes: 
  

Redacció de projecte:  2.780,00 € 
Direcció d’obra:   2.780,00 € 

 
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). Donat el caràcter de contracte menor, per a la seva tramitació només 
serà necessària l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. 
 
S'ha emès informe d'intervenció acreditatiu que existeix consignació 
pressupostària suficient a la partida 160.61900 del vigent pressupost municipal. 
 
En virtut de quant s’ha exposat, en exercici de les facultats delegades pel 
Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny,  la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
  
Primer.- Adjudicar a l’arquitecte Lluís Guasch Fort, el contracte menor de 
serveis per tal de dur a terme el següent: 
 

 La redacció del projecte bàsic d’execució “Projecte bàsic i d’execució del 

col·lector carrer Canal d’Urgell i Raval de Lleida, 1a Fase de les Borges 

Blanques 

 La direcció de l’obra. 

  



 
 

Segon.- Aprovar la despesa que suposarà aquesta redacció del projecte 
descrit, així com de la direcció de l’obra amb un cost total de 5.560,00€ (IVA 
vigent no inclòs) amb càrrec a la 160.61900 del vigent pressupost municipal. 
Aquest import correspon als següents conceptes: 
  

Redacció de projecte: 2.780,00 € 
Direcció d’obra: 2.780,00 € 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma. 
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents. 
 
 

14.- 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 160.538,10 €. 
 
 
15.- 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 23 al 29 d’agost, 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 


