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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.:  5/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de febrer de 2017 
Horari: de les 13:30 a les 15:00 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
Marc Fernàndez Mesalles, interventor de l’Ajuntament 
Albert Quintillà, gerent d’Urbanisme 
 

 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 

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

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- GUALS PERMANENTS 

3.1.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

3.2.- BAIXA DE GUAL PERMANENT 

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

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

6.- CONCESSIÓ DE TÍTOL DE NÍNXOL 

7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 



 
 

8.- ACORD DE CANVI DE RESERVA DE ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA 
D’ÚS EXCLUSIU A ÚS PÚBLIC. 

9.-  APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

10.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS – 
Justificacions finals 2016 

11.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D’ÀRID RECICLAT. APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ. 

12.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA AMB L’IES CASTELL DELS TEMPLERS DE LLEIDA 

13.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 

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 30 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 LLOC I MATERIAL 

 
 

Del 10 de febrer 
al 31 de març de 
2017 

Tots els 
divendres de 
20 a 23 hores 

Assaig teatre  Sala Actes 

 10/02/2017 21:30 hores Reunió teatre  Sala 1 

 
 

 SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 15/02/2017 9 a 14 h Grup lectura guiada  

 

 

 PAVELLO POLIESPORTIU 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 08/04/2017 18 a 19 h Mes cultural, Zumba 
Impacte Gym 
 

 Escenari 

 Connexió elèctrica 

 Equip de llum  

 

 

 JARDINS I PLACETA DEL TERRALL 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 12/02/2017 12 a 13:30 h Zumbatón 
 

 Escenari 7*5*1 

 Barra bar: es denega perquè no se’n 
disposa de pròpia 

 En cas de pluja Pavelló de l’oli. No es 
podrà fer barra de bar independent del 
Bar de Vidre 

 25/02/2017  11:30 a 13:15 h Demostració 
Sardanes 
Placeta del 
Terrall 

 Equip de so. 

 

 

 CAMP DE FUTBOL I ENTRADA PISCINES 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 Del 26 de juny 
al 7 de juliol. 
De dilluns a 
divendres 

Camp futbol de 
9 a 12,15 
 
Piscines de 
12,15 a 13,15 

Campus Goli  Cessió camp de futbol 

 Accés gratuït piscines: es 
denega.  

 Observacions: Hi ha cursets 
programats en aquest horari 

 

 

3.- GUALS PERMANENTS 

3.1.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  

Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 01/02/2017, 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 775  COMUNITAT DE PROPIETARIS 

ANSELM SEGARRA, 8 
5  places de pàrquing 
 

Anselm Segarra, 8 92,50 € gual 
16,00 € placa 

 
Tanmateix, quan a la normativa, cal pintar la voravia de color groc, amb una 
llargada màxima que correspongui a l’amplada de la porta més 50 cms per 
banda per poder realitzar la maniobra d’entrada i sortida del vehicle. 

 

3.2.- BAIXA DE GUAL PERMANENT  

Atesa la petició de baixa de gual permanent, 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 donar de 
baixa el següent gual, encara no inclòs en el padró municipal, no havent recollit 
la placa i per tant no haver utilitzat el servei. 
 
Gual 771  Sant Pere, 77  

 

 

4.- 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 € 

 SANT JAUME 4 TOT L’ANY 192 € 

 
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 

 

 

5.- 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 3.858,65 €: 
 

 
 

 

6.- 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 

7 Est Central D 3  920 € 

 
7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 

Ref. Immoble Transmitent Nou propietari Quantitat 
1916282 Av. Sardana, 4, 3-3 (1/2)   20,05  

               
1916283 Av. Sardana, 4, PK 14 (1/2)   0,58  

                  
1916284 Av. Sardana, 4, TR 2   0,06  

                  
1919767 Carme, 15 (1/2)   552,80  

             
1919766 Carme, 15 (1/2)   552,80  

             
1919763 Carme, 5 (1/2)   1.366,18  

           
1919764 Carme, 5 (1/2)   1.366,18  

           



 
 

Antecedents 
 
I. En data 7 de desembre de 2016 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 186/2016 en 
el que s’acordava incoar l'expedient de protecció de la legalitat urbanística adreçat a la 
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, relatiu a les obres 
promogudes pel senyor el senyor ........ i la senyora ........., executades al polígon 2, 
parcel·la 183 (partida el Collet) del terme municipal de les Borges Blanques per les quals 
no constava que s’hagués atorgat cap llicència d’obres. El mateix Decret ordenava la 
suspensió provisional i immediata de les obres que s’estaven duent a terme sense la 
corresponent llicència d’obres municipal i es concedia al senyor ..... .i la senyora . un 
termini de QUINZE DIES d’audiència per formular al·legacions i presentar els documents i 
les justificacions que estimessin pertinents. 

 
II. Aquest decret fou notificat als interessats en data 8 de desembre de 2016, i en data 
12 de desembre de 2016 amb registre d'entrada 3576/17, la senyora ... ., presentà un 
escrit d'al·legacions posant de manifest que quan van adquirir la parcel·la ja hi havia 
una edificació preexistent d'uns 30 m2, el que justifica amb fotografies, que es trobava 
en un estat de deteriorament important, el que motivà la reparació i que durant aquesta 
les parets van col·lapsar i es van d'haver de construir de nou, sense variar la superfície 
construïda i l'emplaçament del cobert existent. 
 
III. D’acord amb el contingut de l’informe urbanístic de data 2 de gener de 2017, en 

data 12 de gener de 2017 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 7/2017 pel qual es va 
resoldre: 
 

“Primer.- Estimar les al·legacions presentades per la senyora . ., en data 12 de 
desembre de 2016, pel que fa a la reparació de l’edificació situada a la parcel·la 
183 del polígon 2 (partida el Collet), per entendre que es tracta d’una 
construcció agrícola preexistent amb un volum disconforme amb el 
planejament, pel que es poden autoritzar les reparacions que preveu l’article 
108 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Segon.- Requerir al senyor .... i la senyora ..., que sol·licitin la corresponent 
llicència urbanística per les actuacions realitzades a l’edificació preexistent a la 
parcel·la 183 del polígon 2, amb l’advertiment que aquestes obres constitueixen 
infracció urbanística lleu sempre i quan, abans que recaigui la resolució 
sancionadora en l’expedient de disciplina urbanística que en seu cas 
s’instrueixi, es sol·liciti i s’obtingui la llicència urbanística. 
 
Tercer.- Ordenar al senyor .... i la senyora ...., l’enderroc del cobert annex 
construït a l’esmentada parcel·la per tractar-se d’una construcció 
manifestament il·legalitzable. 
 
Quart.- CONCEDIR al senyor .... i la senyora .... els terminis següents:  
 
- QUINZE DIES NATURALS per sol·licitar la llicència prevista en l’acord primer 
d’aquest decret  
- UN MES per dur a terme l’enderroc esmentat, amb l’advertiment que, 
transcorregut aquest termini sense que es digui a terme aquesta actuació, es 
podrà iniciar la corresponent execució subsidiària a càrrec dels interessats” 

 
IV. ...., en representació ..... en data 24 de gener de 2017 va sol·licitar la llicència d’obres 
per dur a terme les obres de consolidació d'edificació existent d'acord amb el requeriment 



 
 

del Decret d'alcaldia núm. 7/2017, situada al polígon 2 parcel·la 183 (el Collet) del terme 
municipal de les Borges Blanques. (Exp. 008/17). 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals i de Secretaria. 
 
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació vigent en 
matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, fent ús de 
les facultats delegades per l’Alcalde, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord amb les 
prescripcions i/o condicions indicades en l’informe dels tècnics municipals de data 30 de 
gener de 2017 i en l’informe de secretaria de data 31 de gener de 2017 els quals consten 
a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el 
règim d’autoliquidació, s’ha ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder 
obtenir la llicència, els imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el 
caràcter de liquidació provisional: 

 

NÚM. 
LIQUID. 

NOM I 
COGNOMS 

LOCALITZACIÓ 
LLICÈN.
3,47% 

TAXA 
0,25% 

PLACA 
OBRES 

QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

008/17  
Polígon 2, 
parcel·la 183 (el 
Collet) 

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

Obres de consolidació 
d'edificació existent 
d'acord amb el 
requeriment del 
Decret d'alcaldia núm. 
7/2017  

Pressupost 1.500,00€ 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Es concedeix la llicència d’obres al tractar-se d'obres de conservació de 
l'edificació existent què, tot i que es troba amb volum disconforme es poden 
autoritzar, d'acord al que estableix l'article 108 de la Llei d'Urbanisme.  

- Concedir els terminis d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabar-
les, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts 
aquests terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, s’entendrà que ha 
caducat el permís. 

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

 

 

8.- ACORD DE CANVI DE RESERVA DE ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA 
D’ÚS EXCLUSIU A ÚS PÚBLIC. 
 
El Cap de la Policia Local de les Borges Blanques, ha emès l’informe 330/16 
PLB2 que literalment es transcriu: 
 
“Canvi nomenclatura zona càrrega i descàrrega 
Referent a la instància amb núm. 2750/18, presentada per el Sr. .. .., amb DNI 
...., amb data 28 de setembre del 2016, s’informa del següent: 
El Sr. ...., disposava d’una zona de càrrega i descàrrega d’ús exclusiu davant 
del seu establiment, al C/ Raval del Carme núm. 66. 



 
 

El Sr. ...., demana que se li canviï la nomenclatura de càrrega i descàrrega a 
estacionament d’ús privat, segons Ordenança Fiscal núm. 8, art.6, tarifa 
tercera, Epígraf 1. 
En el C/ Raval del Carme des del núm. 60 fins al núm. 76, (vuit immobles) 
existeixen tres càrregues i descàrregues d’ús privat, i tres guals, quedant dos 
estacionaments d’us públic. 
Com vaig fer esment en l’informe amb núm. 291/16PLB2, s’està realitzant un 
abús de la via pública per part dels interessats, degut a les zones autoritzades 
de càrrega i descàrrega d’ús privat, en el tram esmentat del carrer Raval del 
Carme. 
Els establiments sol·licitants d`aquestes càrregues i descàrregues d’ús privat 
són ORIGINAL KEBAB, RSC COMPANY I CASA CURCÓ. Aquests, llevat de 
CASA CURCÓ, s’ha observat després de les autoritzacions atorgades, que no 
tenen una necessitat imperiosa de tenir una zona de càrrega i descàrrega així 
com estacionaments d’ús privat. 
 
Aquesta prefectura creu que el més adient, arribat amb aquet extrem és de 
conservar la càrrega i descàrrega de la CASA CURCÓ tal i com està fins el 
moment. 
Les càrregues i descàrregues dels comerços ORIGINAL KEBAB i RSC 
COMPANY, desaparèixer la catalogació d’ús privat i conservar una amb 
catalogació d’ús públic. 
El lloc més adient de la zona de càrrega i descàrrega d’ús públic i que 
afavoreixi als dos comerços esmentats es al C/ Raval del Carme 72, on 
actualment existeix la càrrega i descàrrega  del comerç ORIGINAL KEBAB. 
Tanmateix hauria d’estar regulada per horari, per facilitar les tasques de 
càrrega i descàrrega i la resta d’horari puguin estacionar vehicles particulars, 
aquesta prefectura recomana un temps màxim per realitzar les tasques de 
càrrega i descàrrega de trenta i minuts, de 08:00h a 13:00h i de 16:00h a 
20:00h. 
Amb aquesta acció, podrien realitzar les dues empreses treballs de càrrega i 
descàrrega i es guanyarien estacionaments d’ús públic.” 
 
L’Ordenança Fiscal núm. 8 regula la taxa de les entrades de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, acceptant el contingut de l’informe 
transcrit, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Reordenar l’espai destinat a l’estacionament de vehicles al Carrer 
Raval del Carme en els següents termes: 
 
1. Conservar la reserva d’espai a la via pública per a càrrega i descàrrega 
autoritzada davant l’anomenada, CASA CURCÓ, situada al carrer Raval del 
Carme, núm. 60. 



 
 

 
2. Deixar sense efecte les autoritzacions de reserva d’espai a la via pública per 
a càrrega i descàrrega d’ús privat davant els comerços ORIGINAL KEBAB i 
RSC COMPANY, situats al carrer Raval del Carme, núm. 76 i núm. 66, 
respectivament, ja que, segons informe policial emès a l’efecte, no s’està 
destinant aquests espais a l’ús pel qual se’ls havia autoritzat 
 
3. Declarar zona càrrega i descàrrega d’ús públic l’espai situat davant el carrer 
Raval del Carme núm. 72, que facilitarà les tasques de càrrega i descàrrega i 
alhora l’estacionament de vehicles particulars, amb les següents condicions: 
 

- temps màxim per realitzar tasques de càrrega i descàrrega: 30 minuts  
- horari: de dilluns a divendres, 08:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h. 
- fora d’aquest horari, l’espai quedarà lliure per a l’ús general 

 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a la Tresoreria municipal als efectes 
padronals oportuns. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma amb 
l’advertiment que es poden interposar els següents recursos: 
 
- 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, podeu 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.  
 
 
9.-  APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ  

D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població 

Vist l' article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions que estableix que: “Es podran realitzar pagaments anticipats que 
suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”. 

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 
existeix les corresponents partides amb crèdit disponible i amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades 

Vist que l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 



 
 

Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió. 

Vist que l' acord de concessió ha d' incloure els extrems que estableix l' anterior 
article 65.3. 

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats. 

Vist que per part de l' Ajuntament s'admet la possibilitat de realitzar una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme 

S' ACORDA:  

PRIMER: Concedir una bestreta a les següents entitats a compte de la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament  

Entitat Subvenció Anticipat A compte

CLUB FUTBOL BORGES 341 48028 39.800,00 7.000,00 6.000,00

Partida

 

SEGON: Reconèixer l'obligació de pagament amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2017. 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar el 
pagament corresponent. 

QUART: Notificar als interessats als efectes oportuns. 
 
 

10.-  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

ASSOCIACIÓ TEATRAL NISSAGA 334 48410 2.500,00 1.250,00 1.168,89

COLLA SARDANISTA BRUT NATURA 334 48406 450,00 225,00 225,00

Partida

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

 

11.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D’ÀRID RECICLAT. APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL 
PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ.  
 
I. Per providència d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de contractació per a 
adjudicar el SUBMINISTRAMENT D’ÀRID RECICLAT, atès que en  data 31 de 
gener de 2017 finalitzarà la vigència de l’actual contracte.  

 
II. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu de subministrament que per les seves 
característiques és convenient licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària. 
 
III. 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 DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ÀRID RECICLAT, i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 
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 quinze (15) 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. 
 
 
12.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 

FORMACIÓ PRÀCTICA AMB L’IES CASTELL DELS TEMPLERS DE 
LLEIDA 

 
L’IES Castell dels Templers ha proposat a aquest Ajuntament un conveni de 
col·laboració per a la formació pràctica no retribuïda d’un alumne 
 
Es tracta de pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat 
d'ensenyaments de Programes de Qualificació, Professional Inicial, Formació 
Professional Inicial, Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius i 
Batxillerat, en centres de treball situats entorn dels centres on cursen els seus 
estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i 
l'empresa. En aquest cas es tracta d’un alumne que cursa estudis d’Auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas (PFI) 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració per a la Formació Pràctica en 
Centres de Treball amb l’IES Castell dels Templers de Lleida amb les següents 
especificitats: 
 

Nom de l’alumne:  ..... 
Inici pràctiques:  23 de febrer de 2017 
Durada:   180 hores 
Horari:  Dijous i divendres de 8 a 15 hores (14 hores 

setmanals de mitjana) 
Tutora/contacte: David Casellas Costa – Cap de brigada 
Estudis: Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i 

d’aigua i gas (PFI) 
 
En tot cas, aquestes pràctiques es desenvoluparan d’acord amb el Pla 
d’Activitats que es signarà junt amb el Conveni en el que es detallaran les 
activitats formatives a desenvolupar per l’alumne. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura del Conveni, del Pla d’Activitats i de quants documents siguin 
necessaris per l’efectivitat d’aquests acords. 
 



 
 

 

 

13.- CANVI DE NOM D’ACTIVITAT 
 
En data 2 de febrer el Sr. ....., ha comunicat al registre general de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques, el següent canvi de titularitat d’activitat: 
 
Identificació de l’expedient 
Nou titular: ..... 
Antic titular: ...... 
Expedient d’activitats inicial: 31/2011 
Expedient actual: 3/2017 
Activitat: local destinat a Locutori 
Emplaçament:  La Bassa, 7 
Documentació presentada:  
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats 
Alta IAE 
 
El Sr. ...... disposa de llicència municipal (expedient 31/2011) atorgada per 
l’Ajuntament en data de 10 de novembre de 2015. 
  
A l’activitat descrita li és d’aplicació la Llei 16/2015, de 21 de juliol de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica com a 
activitat innòcua (epígraf 960: altres activitats de serveis personals no 
classificades en altres apartats). 
 
En base a aquesta reglamentació i examinada la documentació tècnica 
presentada, no es troba cap inconvenient perquè es realitzi el canvi de nom de 
l’activitat proposada. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, en l’exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació de canvi de nom de 
l’activitat de locutori del C. La Bassa, 7 baixos de les Borges Blanques, passant 
del Sr. ...... al Sr. ....... 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per canvi de titular d’activitat innòcua 
de 50,00€, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma. 
 
 
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: 
 
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 43.659,76 € corresponent a l’exercici de 
2016 
 
 
Segon.- 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 72.397,63 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 

 
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 28 de gener al 3 de febrer 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 


