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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.:  8/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de febrer de 2017 
Horari: de les 14:30 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  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 Benet, 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.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS 

4.- PETICIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS 

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

6.- ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES EXERCICIS 2013 A 2017 A NOM DEL SR. JOSE A. 
GARCIA ENTRENAS. 

7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL 



 
 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

9.- SOL•LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 

10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

11.-  ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPENSACIÓ DE FACTURACIÓ I 
INVERSIONS AL CTT BORGES 

12.- GRATIFICACIÓ PERSONAL 

12.1.- PURIFICACIÓ HERNÁNDEZ 

12.2.- KAROL MRIZO 

13.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

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 20 de febrer 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 3 de març a 
l’1 de juny tots el 
divendres 

17 a 18 h Reforç escolar nens7es 
d’educació primària 

 Sala 1 

 
 

04/03/2017 17 a 18 h Reunió de Thermomix  Cadires posades 
 
TAXA DE 60 € 

 

 SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 12/03/2017 11:30 a 13 h Assemblea general  

 

 PAVELLÓ DE L’OLI 
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 10/06/2017 Tot el dia Festa final curs escoles 360 cadires 
48 taules (disponibles) 
 
Portar, el divendres, a 
l’escola 15 taules, 15 
toldos plegables i 30 
cadires 

 

 

 

3.- CONCESSIÓ DE GUALS PERMANENTS  
 
Ateses les peticions de guals permanents, i vistos els informes redactats per la 
Policia Local; 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 les següents peticions i 
alhora també les corresponents liquidacions de la taxa per Entrades de 
Vehicles a través de les Voreres: 
 
Gual 776   Raval del Carme, 72  92,50 € gual 

 16,00 € placa 

Gual 777   La Font, 2 
 

 148,00 € 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. 
 

 

 

4.- PETICIÓ RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS 
 
Atesa la petició presentada per....., sol.licitant una reserva d’ús privat 
d’estacionament per a persones amb minusvalíes al carrer La Font. 
 



 
 

Es considera que es pot autoritzar la reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda, les quals disposin de tarja d’aparcament per a persones 
amb disminució, sempre i quan es comprovi que aquesta reserva d’espai és 
necessària.  
 
La Junta de Govern Local acorda aprovar la reserva d’una plaça 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer La Font, tot i 
que es notificarà al peticionari que aquest lloc d’estacionament és genèric i que 
en ell podran estacionar tots aquells vehicles que siguin titulars de targes 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

 

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 3.182,26 €: 
 

 
 

 

6.- ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES EXERCICIS 2013 A 2017 A NOM DEL ...... 
 

El Sr. ...... ha formulat al.legació contra els rebuts corresponents a la taxa de 
recollida d’escombraries dels anys 2013 a 2015 de l’immoble situat al carrer 
Sta. Vedruna, 35 . 
 
D’acord amb la nota simple aportada per l’interessat,  expedida pel Registre de 
la Propietat s’ha comprovat que l’esmentat immoble fou venut en data 18 de 
març de 2009. 
 
Els rebuts pendents de pagament corresponents als anys 2013 i 2014 estan 
enviats a l’OAGRTL per al seu cobrament en via executiva. 

EXP. Finca Transmitent Nou  propietari Import 

1943708 Placeta, 15 (1/2)   
250,66 

1943706 Placeta, 15 (1/2)   250,66 

1945894 Font, 45, 2-1   1023,55 

1951143 Marquès d'Olivart, 5, 1 (1/2)   238,76 

1911142 Marquès d'Olivart, 5, 1 (1/2)   238,76 

1951139 Vila de Toluges, 3, 3-2   1130,11 

1951140 Vila de Toluges, 3,  PK  9   49,76 



 
 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA :  
 
Primer.- Procedir a l’anul.lació dels rebuts corresponents a la taxa de recollida 
d’escombraries de l’immoble situat al C/ Sta. Vedruna, 35 a nom de ....... 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació per tal que doni 
de baixa els rebuts pendents de pagament de l’any 2015. 
 
Tercer- Fer tramesa a l’O.A.G.R.T.L. del present acord per tal que no es 
procedeixi al cobrament dels esmentats rebuts corresponents als anys 2013 i 
2014 per la via executiva 
 
 

 

7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL  

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2016 es va 
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. 
 
S’ha emès la certificació núm. 3 de l’obra, per import de 19.374,51 €, (dinou mil 
tres-cents setanta-quatre euros, amb cinquanta-un 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. 3 de l’obra d’urbanització de la placeta 
Raval de Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les Borges Blanques, per 
import de dinou mil tres-cents setanta-quatre euros, amb cinquanta-un cèntims 
(19.374,51 €) IVA vigent inclòs, presentada per Josep M. Bellmunt Urgell 
(Bellmunt Construccions), de les Borges Blanques, amb NIF 78055467-E. 
 
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. 
 
 

 



 
 

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.- SOL•LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 
 

La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de juny de 2014 va aprovar 
concedir la llicència d’obres amb núm. d’expedient 134/12 per la legalització de la 
cobert de masia existent i la rehabilitació dels serveis annexos de garatge, 
instal·lacions i piscina a la finca situada al polígon 2, parcel·les 60 i 63 d’aquest 
terme municipal sol·licitada per....... Aquesta llicència li fou notificada en data 1 de 
juliol de 2014. 
 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

013/17 .,  
. 

Passeig del Terrall,  
3 0,00 20,00 Realitzar nova canalització d'1 metre i  

construcció d'una arqueta D  
Exempta Llei  
15/1987 

014/17 .  
. Raval de Lleida, 85 240,40 31,34 Obertura d'escomesa per nou  

subministrament de gas natural 
022/17 . Sant Isidre, 25 2000,00 92,40 Engrandir porta d'accés al garatge (per  

la façana posterior) 

023/17 . Lluís Companys,  
15 1125,00 62,04 

Instal·lar tanca metàl·lica per delimitar  
terreny (74m. Perímetres x 1,80m.  
Alçada) 

024/17 . Marquès d'Olivart,  
7, 2 750,00 49,03 

Arreglar celras de planta 2a 

026/17 . la Placeta, 15 4000,00 161,80 

Col·locar una biga a la planta baixa per  
reforç estructural (sense tocar cap biga  
existent) i arreglarà la teulada per evitar  
filtracions. (sense modificacions  
estructurals) 

027/17 . Ensenyança, 24, B,  
7-4 4000,00 161,80 

Canviar finestra, i porta d'accés  
terrassa, fer tancament de terrassa  
posterior i pintar pis (sense  
modificacions estructurals) 

028/17 . 

Conflent, s/n  
Xamfrà c/ Pica  
d'Estats, s/n  
(parcel·les 121- 
122) 

100,00 26,47 
Obrir rasa per nova escomesa d'aigua  
potable 



 
 

La llicència atorgada indicava que: 
 

“Els terminis per a l’execució de les obres seran els següents: 
a) Un any per a començar les obres. 
b) Tres anys per acabar-les. 

En tots dos casos els terminis es comptaran des de la data de notificació de la 
llicència als seu promotor. La caducitat de la llicència es produirà si 
transcorren tots dos terminis sense haver començat les obres o sense haver-
les acabat” 

 
El senyor Ollé, en data 15 de febrer de 2017 ha presentat un escrit sol·licitant una 
pròrroga d’aquesta llicència per a la finalització de les obres referides, donat que 
preveu que li resultarà impossible acabar-les en el termini notificat.  
 
D’acord amb l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament 
com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la 
meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts.  
 
De conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de 
Govern local, en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:  
 
Primer.- Concedir al senyor ...... una pròrroga d’1 any i mig, comptador des de l’1 
de juliol de 2017, per acabar les obres autoritzades per la llicència d’obres núm. 
134/12, termini que es concedeix de manera definitiva, no sent possible 
l’atorgament d’una nova pròrroga d’acord amb la normativa vigent.  
 
Segon.- Aprovar, d’acord amb l’Epígraf quart de l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 13 reguladora a Taxa per expedició de documents administratius, la 
liquidació de la taxa per l’expedició de pròrroga de la llicència d’obres amb un 
import de 50,00€.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’interessat amb l’advertiment que contra el 
primer acord, que exhaureix la via administrativa, 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, 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.  

 



 
 

Contra el tercer acord, que no exhaureix la via administrativa, pot interposar 
recurs de reposició davant  el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació o al de 
l'acabament del període d'exposició pública del corresponent padró, d’acord amb 
l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i l’art. 108 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. La interposició del 
recurs no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la recaptació de quotes o 
drets liquidats, interessos i recàrrecs llevat que sol•liciteu en el mateix recurs de 
reposició la suspensió de l'acte en els termes de l'article 224 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària. 
 
 
 
10.-  LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 

Francesc ...... en data 20 de desembre de 2016 va sol•licitar la llicència d’obres 
per col.locar una tanca amb tela metàl·lica al perímetre de l'explotació ramadera 
existent, situada al polígon 3 parcel·la 44 (Plana) del terme municipal de les 
Borges Blanques, d’acord amb el croquis presentat (Exp. 229bis/16). 
 
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 16 de febrer de 2017 i en l’informe de secretaria de data 23 de febrer de 
2017 els quals consten a l’expedient i que 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 QUOTA 
TOTAL 

OBRA A REALITZAR 

229b/16 . 
polígon 3, 
parcel·la 44 
(partida Plana)  

87,44 20,00 3,00 110,44 

col·locació de tanca 
perimetral amb tela 
metàl·lica al 
perímetre de 
l'explotació 
ramadera  

Pressupost 2.520,00 

 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  
 



 
 

- La tanca s'ajustarà a les característiques que estableix l'article 76 del Text 
Refós de les NNSS: 
1.1.- Separar-se 6 metres des de l'eix del camí, si és el cas. 
1.2.- Alçada màxima de 2 metres. 
1.3.- Feta amb material lleuger que no impedeixi la visió a través seu. 
1.4.- Podrà tenir una base massissa fins a 50 cm.  
1.5.- En casos de forta pendent, la tanca podrà tenir una alçada màxima de 
3m, mantenint l'alçada mitja de 2,40 metres. 
1.6.- En interseccions de camis es respectarà un xamfrà de 5x5 metres a 
comptar des de la intersecció de les alineacions. 

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

 

 

11.-  ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPENSACIÓ DE FACTURACIÓ I 
INVERSIONS AL CTT BORGES 
 

En data 03 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar reconèixer les 

despeses assumides pel CTT Borges derivades de les inversions realitzades en 

el Centre de Tecnificació del Tennis Taula, que foren presentades aleshores i que 

pujaven un import de 7.682,11 €. 

En el mateix acord s’aprovava la compensació d’aquesta inversió amb les 

despeses derivades fins aquell moment, que foren de 4.427,92 €, corresponents 

al període de l’1 d’abril de 2014 al 8 de març de 2016. 

Procedeix aprovar la nova liquidació de la facturació corresponent al període del 8 

de març de 2016 al 4 de gener de 2017. 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern  ACORDA : 

Primer.- Aprovar la liquidació per les despeses de subministrament elèctric, aigua 

i gas del CTT Borges, corresponents al període del 8 de març de 2016 al 4 de 

gener de 2017, per import de 1.511,32 €. 

Segon.- Compensar aquesta liquidació de 1.511,32 € amb les inversions 

realitzades al local, quedant un saldo a favor del CTT Borges de 1.742,86 € que 

es compensaran amb les properes liquidacions de subministraments. 



 
 

Tercer.- Notificar aquest acord al CTT Borges en temps i forma i al Departament 

de Recaptació als efectes oportuns. 

 

 
12.- GRATIFICACIÓ PERSONAL 

12.1.- ..... 

 

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 ......, treballadora 
municipal, contractada en règim laboral, 5 hores de serveis extraordinaris 
realitzats el dia 20 de gener essent l’import de la gratificació: 47,50 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 de 
febrer. 

12.2.- ...... 

 

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 al ....., treballador municipal, 
contractat en règim laboral, categoria peó de la brigada municipal 20 hores de 
serveis extraordinaris realitzats durant els dies 20, 21, 22 i 23 de gener essent 
l’import de la gratificació: 229,90 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 de 
febrer. 
 

 
 
13.- 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  

 



 
 

 

 

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. 
 
 

 

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 16.629,70 € 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 122.127,16 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 

 
15.-  DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 

Entitat Subvenció Anticipat A compte 50% 

. 337 48020 8.000,00 0,00 4.000,00 

. 334 48410 2.500,00 0,00 1.250,00 

. 341 48030 26.640,00 0,00 13.320,00 

Partida 



 
 

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 18 al 24 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 
 

 


