
 
 

JGVL2016 / 42octubre17 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  42/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 17 d’octubre de 2016 
Horari: de les 13:30 a les 15 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.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL 
“BAR DE VIDRE”: APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA 
DEL PROCEDIMENT OBERT. TRAMITACIÓ URGENT 

4.- CONTRACTES MENORS 

4.A).- CONTRACTE MENOR D’OBRES: CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ 
CENTRAL-OEST DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

4.B).- CONTRACTE MENOR D’OBRES AMB JOSEP M. BELLMUNT URGELL (BELLMUNT 
CONSTRUCCIONS), PER A LA “URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL” A LES BORGES BLANQUES 

4.C).- URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA CARRER JOAN 
MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES: ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
TÈCNICS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

5.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2016. 



 
 

6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

7.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

8.- 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 10 d’octubre 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 

 
 CASA DE LA CULTURA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 
COL·LECTIVITAT DE REGANTS 
NÚM. 19 DELS CANALS D’URGELL 
 

20 novembre 11:30 h Junta General ordinària  Megafonia 

 
 CENTRE CÍVIC 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE LES BORGES 
BLANQUES 
 

20 octubre 19:30 h Reunió del Pla “Saltem i Ballem” 

 
 PAVELLÓ DE L’OLI 

ENTITAT DIA HORA MOTIU MATERIAL 



 
 

ESCOLA JOAN XXIII 
 

25 novembre 15 h Espectacle Pro Marató  200 cadires 

 Grades 

CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS - CRP 
 

22/02/2017 8 a 13 h Teatre en anglès  Escenari 

 Cadires 

 Grades 

 Connexió elèctrica 

 Cubells escombraries 

CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS - CRP 
 

01/03/2017 10  a 11 h Teatre en anglès  Escenari 

 Cadires 

 Grades 

 Connexió elèctrica 

 Cubells escombraries 

CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS - CRP 
 

17/05/2017 8 a 17 h  Teatre en anglès  Escenari 

 Cadires 

 Grades 

 Connexió elèctrica 

 Cubells escombraries 

 
 FONT VELLA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU SERVEIS 

GRUP D’ESPLAI  APASSOMI 
 

22-23 octubre Tot el dia Sortida del grup de joves  Wc 

 Llum 

 

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.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL 
“BAR DE VIDRE”: APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT. TRAMITACIÓ URGENT 

 
I. Per providència d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de contractació per a 
adjudicar la GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – 
PAVELLÓ FIRAL “BAR DE VIDRE”, ja que per acord de la Junta de Govern Local 
de 10 d’octubre es va acceptar la resolució de contracte proposada per Borges 
Blanques Bar Pabellon Sport UTE per incompliment contractual derivat de 
l’impagament del cànon fixat en el contracte. Es planteja com urgent la 
contractació proposada, ja que urgeix comptar amb un nou contractista que 
atengui aquestes instal·lacions i presti aquest servei de manera adient.  

 
II. Aquest expedient s’incoa amb l’objectiu de prestar servei a les persones que 
concorren al Poliesportiu i al Pavelló Firal amb motiu de la celebració de les 
diverses activitats que hi tenen cabuda.  
 



 
 

III. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu especial que per les seves característiques és 
convenient licitar-lo mitjançant procediment obert i especifica les peculiaritats 
de la seva tramitació urgent. 
 
IV. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, que 
han estat informades, per la Secretaria i la Intervenció municipals. 
 
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,  d’acord amb la Disposició 
Addicional 2a i el que preveu l’article 110 TRLCSP quant a l’aprovació i 
obertura del procediment d’adjudicació, la Junta de Govern Local per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU – PAVELLÓ FIRAL “BAR 
DE VIDRE” i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert, tramitació urgent. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vuit (8) dies 
naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’Edicte en el BOP de 
Lleida i al perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 142 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Delegar a l’Alcaldia el requeriment de documentació que preveu l’article 
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu 
cas s’hagi d’efectuar a l’empresa econòmicament més avantatjosa, amb 
caràcter previ a l’acord d’adjudicació del contracte. 
 
 
4.- CONTRACTES MENORS 

4.A).- CONTRACTE MENOR D’OBRES: CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
COBERTA AL PAVELLÓ CENTRAL-OEST DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL  

 
I. En data 3 d’octubre de 20165 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va 
aprovar definitivament la memòria valorada de CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
COBERTA AL PAVELLÓ CENTRAL-OEST DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
redactada per l’arquitecte municipal Lluís Guasch Fort amb un preu d’execució 
per contracte de 31.251,25 euros. 
 
II. Per Decret de Presidència de la Diputació de Lleida d’11 d’octubre de 2016, 



 
 

s’ha acordat atorgar a aquest Ajuntament una subvenció de 30.000 euros, el que 
ha generat el corresponent expedient de generació de crèdits per ingressos 
aprovat per Decret d’alcaldia núm. 151/2016.  
 
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a EMILI SANS ESCUDERO la 
possibilitat d’executar les obres esmentades, havent presentat una proposta 
per import de  31.251,25 euros (IVA  vigent inclòs) amb les següents millores i 
esmenes: 
 

1- L’enderroc de la coberta actual serà total fins la cota de l’últim nínxol, 
i el repàs de les parts de paret mitgera se substitueix per un element 
de formigó continu sobre encadellat com encofrat perdut. 

2- El recolzament de la coberta es farà amb envans de sostre mort de 
nova construcció i a un interval de 3 metres aproximadament. 

3- La planxa de cobertura serà galvanitzada. 
 
Examinada aquesta proposta presentada per l'empresa es verifica que conté 
un pressupost per l’import íntegre de la memòria valorada aprovada i 
considerant les millores i esmenes abans descrites es considera que és 
avantatjosa als interessos municipals. 
 
Ens trobem davant un contracte menor d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
49.999,99 €, pel que de conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
  
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a EMILI SANS ESCUDERO contractista de les Borges 
Blanques, amb NIF 43728196-K el contracte menor d’obres consistent en la 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA AL PAVELLÓ CENTRAL-OEST 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL de les Borges Blanques, pel preu de 31.251,25 
euros (IVA  vigent inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos 
municipals, amb les següents millores i esmenes: 
 

1- L’enderroc de la coberta actual serà total fins la cota de l’últim nínxol, 
i el repàs de les parts de paret mitgera se substitueix per un element 
de formigó continu sobre encadellat com encofrat perdut. 

2- El recolzament de la coberta es farà amb envans de sostre mort de 
nova construcció i a un interval de 3 metres aproximadament. 

3- La planxa de cobertura serà galvanitzada. 
 



 
 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 164 60900 del pressupost municipal de 2016. 
 
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i presentada al 
Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del 
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i 
comptabilitzada per la Intervenció municipal, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
- la factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte 
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, les 
dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  

- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  

- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 
número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  

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

- Preu del contracte.  

- Lloc i data de la seva emissió. 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

4.B).- CONTRACTE MENOR D’OBRES AMB JOSEP M. BELLMUNT 
URGELL (BELLMUNT CONSTRUCCIONS), PER A LA 
“URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL” A LES BORGES BLANQUES 

 
Per Decret d’alcaldia núm. 56/2015 de data 5 de maig de 2015, es va adjudicar 
el contracte D’OBRES “REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEL CARRER 
JOSEP SOLER – CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS DE LES 
BORGES BLANQUES. FASE I.” mitjançant tramitació ordinària, procediment 
negociat sense publicitat, a JOSEP Ma BELLMUNT (BELLMUNT 
CONSTRUCCIONS) per haver resultat l’oferta més avantatjosa als interessos 
municipals. 



 
 

 
La Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2016 va aprovar 
definitivament el projecte d’urbanització de la placeta Raval de Lleida 
cantonada carrer Joan Maragall a les Borges Blanques, elaborat per l’arquitecte 
Lluís Guasch Fort, amb un pressupost 51.710,40 € (IVA inclòs). 
 
Per tal de donar continuïtat a l’actuació de reposició d’infraestructures de la 
plaça Ramon Arqués, corresponent a la fase I del projecte de Reposició 
d’infraestructures del c/ Josep Soler-Concepció Soler i plaça Ramon Arqués, 
redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré, l’Ajuntament preveu l’execució 
de la urbanització d’aquest àmbit situat a continuació de la plaça Ramon 
Arqués, concretament al xamfrà entre el c/ Raval de Lleida i el c/ Joan 
Maragall, el qual suposa completar l’actuació iniciada a la plaça Ramon Arqués 
realitzada pel senyor Josep M. Bellmunt Urgell i procedir a la seva contractació. 
 
Per la tipologia de l’actuació s’ha consultat a Josep M. Bellumunt Urgell 
(Construccions Bellmunt), la possibilitat d’executar les obres esmentades, 
havent presentat una proposta per import de 51.356,69€ (IVA vigent inclòs). 
 
Examinada aquesta proposta presentada per l'empresa es verifica que conté 
un pressupost inferior a l’import de licitació i que és avantatjosa als interessos 
municipals. 
Ens trobem davant un contracte menor d’obres de conformitat amb el que 
preveuen els articles 111 i 138 del Reial Decret Llei 3/2011 que aprova la 
Refosa de la Llei de contractes del sector públic, essent la quantia inferior a 
49.999,99 €, pel que de conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques la factura pertinent constituirà el document 
contractual. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a Josep M. Bellmunt Urgell (Construccions Bellmunt), 
contractista de les Borges Blanques, amb NIF 78055467-E el contracte menor 
d’obres consistent en les obres d’urbanització de la placeta Raval de Lleida 
cantonada carrer Joan Maragall de les Borges Blanques, pel preu de 51.356,69 
(IVA vigent inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos 
municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 153 61901 del pressupost municipal de 2016. 
 
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i presentada al 
Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del 



 
 

departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i 
comptabilitzada per la Intervenció municipal, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
- la factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte 
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, les 
dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  

- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  

- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 
número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  

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

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

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

4.C).- URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES: 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS TÈCNICS DE 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT  

 
Per tal de donar continuïtat a l’actuació de reposició d’infraestructures de la 
plaça Ramon Arqués, corresponent a la fase I del projecte de Reposició 
d’infraestructures del c/ Josep Soler-Concepció Soler i plaça Ramon Arqués, 
redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré, es preveu l’execució de la 
urbanització de l’àmbit situat a continuació de la plaça Ramon Arqués, 
concretament al xamfrà entre el c/ Raval de Lleida i el c/ Joan Maragall. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016 es va acordar 
adjudicar a l’arquitecte Lluís Guasch Fort la redacció del projecte d’urbanització 
de la placeta Raval de Lleida cantonada carrer Joan Maragall i la direcció de 
l’obra, essent necessari designar un director d’execució de l’obra i un 
coordinador de seguretat i salut. 
 
S’ha sol·licitat a l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera que presenti una 
proposta d’honoraris per a la direcció d’execució de l’obra i la coordinació de 
seguretat i salut de la mateixa obra. 



 
 

 
En data 6 d’octubre de 2016 el senyor Francesc Casals Piera presenta una 
proposta d’honoraris amb un import de 1.150,00€ (IVA vigent no inclòs), la qual 
inclou els conceptes de Direcció d’execució de l’obra i Coordinació de seguretat 
i salut, la qual es considera avantatjosa als interessos municipals. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les competències 
delegades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, en 
matèria de contractació i aprovació de projectes, Vistos aquests antecedents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera per un import de 
1.150,00,- € (IVA i altres despeses com visats i taxes no inclosos), el contracte 
menor de serveis tècnics de direcció d’execució de l’obra i coordinació de 
seguretat i salut, corresponents al projecte d’urbanització de la placeta Raval 
de Lleida cantonada carrer Joan Maragall a les Borges Blanques de les Borges 
Blanques, per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la 
partida 153 61901 del pressupost municipal de 2016. 
  
Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent: 
 
- haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i presentada al 
Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del 
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i 
comptabilitzada per la Intervenció municipal, per procedir al pagament d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
- la factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte 
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, les 
dades següents:  

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà 
correlativa  

- Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i 
domicili de l’expedidor.  

- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 
número de identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, NIF P2507000D)  

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

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

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària amb l'oferiment dels 
recursos adients, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. 
  



 
 

Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 

 
5.- APROVACIÓ PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR 

D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 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 : 
 
Primer.- Aprovar el padró de cobrament del mes de setembre de 2016 de la 
Llar d’Infants municipal. Aquest padró s’exposarà a informació pública per a 
general coneixement. 
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb el 
detall següent : 
 

PADRÓ PERÍODE PERÍODE COBRANÇA IMPORT 

LLAR INFANTS SETEMBRE 2016 18-10-2016 a 18-11-2016 6.910,30 € 

TOTAL   6.910,30 € 

 

 

 

6.- ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ  
 

L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament de la subvenció per al funcionament del seu club i realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el marc de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 
2014. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions.  
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 



 
 

Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a la 
següent entitat: 
 
Subvencions - Bestretes    2016  

Entitat Partida Subvenció Anticipat Pendent 
GRUMS 337 48401 8.000,00 4.000,00 2.569,55 
Total pagament pendent     2.569,55 
 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
7.- 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 47.524,32 €. 
 

 
8.- 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 10 al 14 d’octubre, 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 
 
 
 


