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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.:  9/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 de març 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.- AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES 

4.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2017. 

5.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

6.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS 
TURÍSTIC 

7.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 

8.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

9.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 



 
 

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

11.-  ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 

12.- APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 

13.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT MÀQUINA 
FREGADORA 

14.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT ATOMITZADORA 
JARDINERIA 

15.- CONTRACTE MENOR PER SERVEIS PER LA NETEJA DE LA PLAÇA 
EUROPA I EL CEMENTIRI I TREBALLS DE JARDINERIA AL CEMENTIRI  
MUNICIPAL AMB L’EMPRESA TALMA 

16.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

17.- 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 27 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 

 08/03/2017 19 a 20:30 h Reunió Comunitat de 
propietaris 

 Sala 1 

 

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

 25/03/2017 18 a 23 h Cinema familiar  Cadires 

 Grades 

 

 CEI SALA DE FORMACIÓ 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 16/03/2017 15 a 17 h Capsula formativa curs de 
Pricing 

 Projector 

 Pantalla 

 13/03/2017 10 a 14 h Sessió formativa pels tècnics 
de l’equip de salut pública de 
Les Garrigues (5 assistents) 

 Cadires 

 Taules 
 Projector, pantalla 

 wifi 

 

 BIBLIOTECA SALA D’ACTES 
ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 10/03/2017 20 a 23 h Reunió general  Projector 

 Pantalla 

 

 

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

 
El cap de la Policia Local ha redactat els corresponents informes en relació a 
les peticions per part de particulars d’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 € 

 Av. de la Sardana, 10 4 Tot l’any 192 € 

 Ps. Terrall, 7 4 
 

Tot l’any 192 € 

 
4.- APROVACIÓ PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2017. 
 

La Junta de Govern Local aprova el Padró fiscal en voluntària de la taxa per la 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local,  corresponent a l’exercici  de 2017, amb un import 
total de 16.143,00 €. 



 
 

 
El padró fiscal de la taxa esmentada, serà exposat al públic pel termini d’un 
mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, i està a disposició dels interessats en la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 14.2 c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, 
es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró. 
 
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, pel període 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al 
públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. 
 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació 
de l’acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als 
articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

 

5.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de 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: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per 
prestació de serveis en Cementiris Locals 
  

Núm. nínxol Dept. Fila Nom anterior titular Nom actual titular import 
19 Est B 4   36,50 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma 

 
 

6.- COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS 
TURÍSTIC 

 
En data 30 de desembre de 2016, la senyora ......, va presentar la següent 
comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic: 
 



 
 

Identificació de l’expedient 
Exp. 53/2016 
Titular: ..... SL  
Emplaçament: Pl. Constitució, 28 
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic 
Classificació de l’activitat: Innòcua 
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol) 
Documentació tècnica:  
Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge turístic. 
Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació 
 
En data 10 de gener de 2017 es va emetre informe per part de l’enginyer Xavier 
Arqués en els termes següents: 
 
“CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT 
L’activitat consisteix en un habitatge per a ús turístic, ocupant una superfície útil de 
172,35m2, amb quatre habitacions i amb una ocupació màxima de 9 persones. 
  
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
L’activitat descrita està directament inclosa en els annexes de 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.  
Epígraf: I-552  
Descripció: “Allotjaments turístics i altres de curta durada” 
Condició: Aplicable als establiments de turisme rural i als habitatges d’ús turístic i, en 
general, a tota modalitat d’allotjament turístic que es pugui dur a terme en edificis o 
establiments amb ús característic residencial d’habitatge. 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració 
responsable com una activitat innòcua, i un cop examinada la documentació 
presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte de les condicions ambientals i 
d’exercici de l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita d’habitatge d’ús turístic.” 

 
En data 23 de gener de 2017, per part dels Serveis Tècnics a Lleida del 
Departament d’Empresa i Ocupació es va trametre la fitxa en la que consta 
aquest habitatge satisfactòriament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya 
amb núm. HUTL-001102 DC:89. 

 
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,  
ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’habitatge d’ús 
turístic presentada per ......, respecte l’establiment ....., situat a la Plaça 
Constitució núm. 28 de Les Borges Blanques, inscrit al Registre de Turisme de 
Catalunya amb núm. HUTL-001102 DC:89. 
  



 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 
 
7.-  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 
 
 
8.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 
Carme Ollé Sabaté en data 28 de febrer de 2017 ha sol·licitat la llicència d’obres per 
arreglar la teulada del cobert existent (sense modificacions estructurals) situat al 
polígon 5, parcel·la 34 (partida Cantacorbs) del terme municipal de les Borges 
Blanques. (Exp. 029/17). 
 
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 2 de 
març de 2017 i en l’informe de secretaria de data 3 de març 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 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

019/17 . 
carrer Pintor Pau  
Macià (en fase  
d'obertura) 

5185,37 202,93 

Conversió de línia elèctrica aèria a  
subterrània (trasllat i modificació  
d'intal·lacions (ref. Sol·licitud endesa  
NSCCLL 0552694) 

030/17 . la Bassa, 5, 2 800,00 50,76 Enrajolar la cuina (sense modificacions  
estructurals) 



 
 

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 

029/17  

polígon 5, 
parcel·la 34 
(partida 
Cantacorbs 

64,20 20,00 3,00 87,20 

Arreglar la teulada 
del cobert existent 
(sense modificacions 
estructurals) 

Pressupost 1.850,00 

 
Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants:  

- Per aplicació de l’art. 28 del Pla Especial de Millora del Medi Rural els acabats 
seran: coberta de teula àrab color vermellós. 

- 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. 

 
 
9.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decret d’Alcaldia per 
a la seva ratificació: 
 
“DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 43/2017  
Assumpte: Aprovació pagament factura urgent 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la Junta de 
Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar 
despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin 
previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 
10% del seus recursos ordinaris. 
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes despeses que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2017. 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per l’article 
21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos d’urgència, fins 
i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la despesa que tot seguit es relaciona: 
 

Núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Proveïdor Concepte Import 

170015 20/02/17 Dopplermedia, S.L. 
Producció El Llop i les 7 
cabretes, Musical 

2.662,00 € 

 



 
 

Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. 
 
Les Borges Blanques, 22 de febrer de 2017” 
 
 
“DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 46/2017  
Assumpte: Aprovació pagament subvencions a diverses entitats 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, es va delegar a la Junta de 
Govern, entre altres, la competència en exercici del desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar 
despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin 
previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 
10% del seus recursos ordinaris. 
 
Es planteja la necessitat urgent d’aprovació d’unes subvencions que seguidament es 
relacionen, les quals es troben recollides en el pressupost de l’exercici 2016. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia en exercici de les facultats conferides per l’article 
21.1.k)  de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril, en casos d’urgència, fins 
i tot en matèries ja delegades, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la subvenció per concessió directa a les següents 
entitats: 

Subvencions Entitats - Justificacions finals 2016 
 Entitat Partida Subvenció Anticipat Pendent 

CLUB PATÍ BORGES 341 48407 1.620,00 0,00 1.620,00 
AGRUPACIÓ DE 
COMERCIANTS 431 48800 3.000,00 0,00 3.000,00 
Total pagament pendent 

    
4.620,00 

 
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports. 
Les Borges Blanques, 28 de febrer de 2017” 

 
La Junta de Govern Local és dóna per assabentada i ratifica els esmentats 
Decrets d’Alcaldia. 
 
 
10.-  APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC  
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SAU, 
IBERDROLA CLIENTES, SAU, i GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., i 
segons  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials del 



 
 

domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic 

per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general, la 
qual  s’ha publicat íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 
1998; la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, i per unanimitat dels 
membres presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents 
 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO 
RECURSO, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

 facturació energia   

GENER 2017 335,59 5,03 

   

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

GENER 2017 15.109,45 226,64 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

GENER 2017 -4,17 -0,06 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 15.105,28 226,58 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

ANY 2016 133.626,82 2.004,40 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

ANY 2016 153.412,57 2.301,19 

TOTAL GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 287.039,39 4.305,59 

 

 
11.-  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 
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 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: 
 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports 
 
 
12.- 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:  

Entitat Subvenció Anticipat Pendent 

 324 48007 450,00 225,00 225,00 

Partida 



 
 

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. 
 
 
13.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT MÀQUINA 
FREGADORA 
 

Atesa la necessitat de dur a terme la neteja de les pistes dels pavellons 
poliesportius de la Ciutat. 
 
Atès que ens trobem davant un contracte menor de subministrament 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 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs) 
 
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.- Contractar a l’empresa ILERDA SERVEIS SA, de Lleida, amb NIF A-
25074220, tenint aquest contracte la consideració de contracte menor per tal 
que duguin a terme el subministrament de la fregadora Nilfisk BA 531 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el subministrament descrit, tenint un 
cost total de 5.400,- € (IVA vigent no inclòs) amb càrrec al pressupost de 2017. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 

Entitat Subvenció Anticipat A compte 50% 

334 48011 9.500,00 0,00 4.750,00 
d 334 48018 1.530,00 0,00 765,00 

 430 48036 3.000,00 0,00 1.500,00 

Partida 



 
 

14.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT ATOMITZADORA 
JARDINERIA 
 

Atesa la necessitat de dur a terme les tasques d’ensulfatar de tots el arbres i 
plantes de la Ciutat. 
 
Atès que ens trobem davant un contracte menor de subministrament 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 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs) 
 
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.- Contractar a l’empresa TALLERS SANS BORGES, SL. de les Borges 
Blanques, amb NIF B-25594318, tenint aquest contracte la consideració de 
contracte menor per tal que duguin a terme el subministrament de 
l’atomitzadora model UNIC-2090. 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà el subministrament descrit, tenint un 
cost total de 9.000,- € (IVA vigent no inclòs) amb càrrec al pressupost de 2017. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
 
15.- CONTRACTE MENOR PER SERVEIS PER LA NETEJA DE LA PLAÇA 
EUROPA I EL CEMENTIRI I TREBALLS DE JARDINERIA AL CEMENTIRI  
MUNICIPAL AMB L’EMPRESA TALMA 
 
Atesa la necessitat per part de l’Ajuntament de les Borges Blanques de dur a 
terme el servei de neteja de la plaça Europa i Cementiri i els treballs de 
jardineria del mateix cementiri durant l’any 2017 
 
Atès que ens trobem davant un contracte menor de serveis de conformitat amb 
el que preveuen els articles 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 17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs) 
 



 
 

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.- Contractar a l’empresa TALMA de Juneda, tenint aquest contracte la 
consideració de contracte menor per els serveis següents: 
 
- servei de neteja del cementiri i la plaça Europa de les Borges Blanques durant 
l’any 2017, el qual inclou 3 hores de neteja setmanals a la plaça Europa i 9 
hores setmanals al cementiri municipal.  
- servei de jardineria del cementiri de les Borges Blanques durant l’any 2017, el 
qual inclou 4 cops a l’any l’eliminació manual o esbrossada amb maquinaria a 
les zones residuals del jardins interiors, i la zona enjardinada de l’entrada del 
cementiri, exclòs el pàrquing, 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà la realització del servei descrit, 
tenint el cost següent amb càrrec al pressupost de 2017 repartit en 12 
mensualitats: 
 
- neteja del cementiri i la plaça Europa de les Borges Blanques: 6.090,00 € (IVA 
vigent inclòs) 
- jardineria del cementiri de les Borges Blanques: 1.522,50 € (IVA vigent inclòs),  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per a 
la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
 
16.- 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 45.229,34 € corresponent a l’exercici de 
2017 
 
 
17.- 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 25 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 
 
 


