
 
 

JGVL2017 / 15abril19 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  15/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d’abril de 2017 
Horari: de les 13:00 a les 14:00 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 Benet, gerent 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.- TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 

4.- ACORD DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 

5.- ANUL.LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES EXERCICIS 2013 A 1r. SEM. 2017 

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

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PALCETA RAVAL DE LLEIDA, CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES. 

8.-  COMUNICACIÓ PRÈVIES D’OBRES 



 
 

9.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 i ÚLTIMA I DE LA 
CERTIFICACIÓ DE MILLORES DE L’OBRA DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, FASE I 
DE LES BORGES BLANQUES 

10.- ACCEPTACIÓ INFORME TÈCNIC RELATIU A L'ACORD ENTRE EL SR. 
FRANCESC CERVÓS I L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

11.- ACORD D’INICI DE L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 

12.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 

13.- DEVOLUCIÓ FIANÇA IPCENA – FIRA NATURA 

14.-  APROVACIÓ PRESTACIONS SOCIALS TREBALLADORS ANY 2016 

15.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
LA PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE LA REVISTA EL BUTLLETÍ DE LES 
BORGES 

16.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES:  
COL·LECTOR DEL RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL 
PRIMERA FASE. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES. CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 

17.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

18.- 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 12 d’abril 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 
 
 

 BIBLIOTECA SALA D’ACTES 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

AJUNTAMENT LES BORGES 
BLANQUES 
 

Del 
26/04/2017 al 
20/05/2017 
 

Tot el dia “Exposició de 
Pessigolles” 

 Sala d’actes 

 6 retalls de 5x5 
moqueta verda. 

 2 retalls grans de roba 
negra 

 Deixar sols 30 cadires 

DARP GARRIGUES 
 

31/05/2017 i 
01/06/2017 

De 9 h dia 31 a 
14 h dia 1 

II jornada del sector 
porcí 

 Sala d’actes 

 Project i pantalla 

 Esmorzar al Terrall 

 4 taules 

 1 barbacoa 

GRUP D’ESPLAI APASSOMI 
 

26/05/2017 19:30 a 23:30 h Reunions pares 
activitats estiu 2017 

 Projector  

 Pantalla 

 Cadires 

 Connexió elect. 

 

 CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

 05/05/2017 
 

9 a 14 h Jornada cicle mitjà 
de les escoles de 
les Garrigues 

 PAVELLO 
POLIESPORTIU 
FRANCESC MACIÀ 

 05/05/2017 
 

9 a 14 h Jornada cicle mitjà 
de les escoles de 
les Garrigues 

 

 TERRALL 

 05/05/2017 
 

9 a 14 h Jornada cicle mitjà 
de les escoles de 
les Garrigues 

 CARRER 
INDUSTRIA. 

 ES DENEGA PER 
ESTAR OCUPAT 
PER  LA FIRA 
D’AUTOMOCIÓ 

 
 DIADA DE SANT JORDI 

ENTITAT DIA HORA MOTIU LLOC I MATERIAL 

ATENEU POPULAR GARRIGUENC 
 

23/04/2017 
 

10:30 a 15 h Acte diada de 
Sant Jordi, 

 LA CAPELLA 

 4 Taules 

 20 Cadires 

TALMA 
 

23/04/2017 
 

8 a 14 h Taula al carrer 
per la diada 

 SANT JAUME 

ANC 
 

23/04/2017 10 a 15 h Pacte Nacional 
pel Referèndum 

 PLAÇA CONSTITUCIÓ 

 2 Taules 

 4 Cadires 

 
 
3.- 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 
20 Oest  2   36,5 € 

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

 
 
4.- ACORD DONAR FALLITS REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT 
 
El Departament de Recaptació presenta informe en data 10 de juny de 2015 
referent a la relació de rebuts fallits de la taxa LLAR D’INFANTS 
 
Per tot l'exposat, aquesta Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Donar fallits els rebuts pendents de pagament, amb el següent detall i pels 
motius que tot seguit es relacionen: 
 

 
 

 

5.- ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUTS TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES EXERCICIS 2013 A 1r. SEM. 2017  
 
La Sra. .....ha presentat al·legació contra els rebuts corresponents a la taxa de 
recollida d’escombraries dels anys 2013 i 2014 de l’immoble situat al carrer Ramon 
Arrufat, 4, bxs-2 . 
 
D’acord amb el document de finalització de contracte aportat per la interessada,  
expedit pel propietari del pis, s’ha comprovat que l’esmentat contracte fou rescindit en 
data 31 de gener de 2012. 
 
Els rebuts pendents de pagament corresponents als anys 2013 i 2014 estan enviats a 
l’OAGRTL per al seu cobrament en via executiva. 
 
D’altra banda, degut a que no disposàvem d’aquesta informació, durant els anys 2015 
a 1r. sem. 2017 s’han continuat expedint els rebuts d’aquesta taxa a nom de la Sra. 
Maria Solé, els quals també estan pendents de pagament.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA :  

COGNOMS I NOM N. FIXE MOTIU GENER-17 FEBRER-17 MARÇ-17 ABRIL-2017 TOTAL 

 1988551 BAIXA LLAR 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 



 
 

 

Primer.- Procedir a l’anul·lació dels rebuts corresponents a la taxa de recollida 
d’escombraries de l’immoble situat al C/ Ramon Arrufat, 4, bxs-2 a nom de ..... dels 
anys 2013 a 1r. sem. 2017.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Recaptació per tal que doni de 
baixa els rebuts pendents de pagament dels anys 2015 a 1r. sem. 2017. 
 
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. 
 

 
6.- 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 ORANGE ESPAGNE, SAU 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   

1R. TRIMESTRE 2017 986,80 14,80 

   

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 35.721,65 535,82 

IBERDROLA CLIENTES, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  Facturació gas   

1R. TRIMESTRE 2017 14.128,70 211,94 

TOTAL IBERDROLA CLIENTES, SAU 49.850,35 747,76 

 
ORANGE ESPAGNE, SAU base ingressos 1,5 % taxa 

  facturació energia   

1R. TRIMESTRE 2017 26.258,62 393,88 

 



 
 

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA PLACETA RAVAL DE LLEIDA, CANTONADA 
CARRER JOAN MARAGALL DE LES BORGES BLANQUES. 
 
ANTECEDENTS  
I. En data 17 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar 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. 

 
II. En data abril 2017 s’ha presentat per part del tècnic director de l’obra un modificat 

del d’aquest projecte, amb el següent contingut:  

 
“En el curs de l’execució de l’obra de referència s’ha esdevingut diverses 
incidències degudes al fet que degut a la inexactitud de la informació sobre el traçat 
dels serveis, resultant una situació de la canonada principal del gas que no es 
correspon als plànols disponible. 
 
Degut a aquest fet, en primer lloc NO s’ha pogut retirar els dipòsits de gasoli 
existents. Per tant, un cop inertitzats (a càrrec dels seus anteriors propietaris) ha 
calgut omplir-los de formigó pobre per autoritzar que es quedessin al seu lloc. En 
segon lloc degut a la situació del col·lector del raval de Lleida en combinació amb la 
de la canonada de gas ha calgut reconsiderar l’emplaçament dels contenidors 
d’escombraries, que només admeten la situació adoptada; això ha comportat també 
la impossibilitat de disposar l’aparcament amb tota la longitud prevista al projecte. 
 
Altrament, correspon liquidar tasques complementàries de col·locació dels 
contenidors d’escombraries no incloses a la contracta definida al projecte del 
sotassignant. 
 
Finalment, hom ha considerat l’oportunitat de complementar els treballs previstos 
amb un reforç de l’enllumenat públic, amb els elements puntuals que millorin la part 
més desatesa del nou espai de circulació de vianants, així com la situació dels 
elements d’arbrat que es podien fer compatibles amb les instal·lacions urbanes 
existent.” 

 
III. Aquest modificat del projecte presentat per part de l’arquitecte redactor detalla la 

variació soferta en les diferents partides executades, ascendint a nou mil cent tretze 

euros amb trenta-tres cèntims (9.113,33 €) el que suposa un increment del 17,74%, 

essent el pressupost final de seixanta mil quatre-cents setanta euros amb dos 

cèntims (60.470,02€), IVA vigent inclòs. 

 
IV. En data 13 d’abril de 2017 s’ha notificat al contractista adjudicatari l’obertura del 

tràmit d’audiència de 3 dies naturals, respecte a la modificació proposada, no 

havent formulat cap esmena ni observació transcorregut l’esmentat termini.  

 



 
 

V. En virtut de l’article 275.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, s’ha emès informe-proposta de secretaria relatiu a la modificació 

proposada amb les següents: 

 
“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. L’article 234 del TRLCSP relatiu a la modificació dels contractes d’obres, preveu 
en el seu apartat 3 el següent: 
 

“3. Quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del 
projecte, demanarà l'òrgan de contractació autorització per iniciar el 
corresponent expedient, que se substanciarà amb caràcter d'urgència amb les 
següents actuacions: 
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta. 
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per termini mínim de 
tres dies. 
c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les 
despeses complementàries precises. 
No obstant, podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia aprovació 
quan aquestes consisteixin en l'alteració en el nombre d'unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu 
primitiu del contracte.” 

 
II. Aquesta Secretaria entén que és preceptiu l’informe d’Intervenció sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquest increment de la despesa que la 
modificació proposada suposa.” 

 
VI.  S’ha emès informe d’intervenció acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a la modificació.  

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, a la vista dels informes transcrits i d’acord 
amb el que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en exercici de les facultats que li han estat 
conferides ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació núm. 1 de l’obra “d’urbanització de la placeta Raval de 
Lleida cantonada carrer Joan Maragall de les Borges Blanques a la vista del modificat 
del projecte redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort, prèvia audiència al contractista  
adjudicatari, per un import de nou mil cent tretze euros amb trenta-tres cèntims 
(9.113,33 €). 
 
Segon.- Notificar aquest acord a JOSEP Ma BELLMUNT (BELLMUNT 
CONSTRUCCIONS) en temps i forma i a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents oportuns per a la 
formalització d’aquest acord.    

 
 



 
 

 
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.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 i ÚLTIMA I DE LA 
CERTIFICACIÓ DE MILLORES DE L’OBRA DE REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ “LA SERRETA”, FASE I 
DE LES BORGES BLANQUES 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de novembre de 2016 es 
va adjudicar a INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL contractista de les Borges Blanques, 
amb NIF B25316688 el contracte menor d’obres consistent en la reforma de l’enllumenat 
públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les Borges Blanques, pel preu de 
41.922,93€ (IVA  vigent no inclòs), i millores per import de 11.903,72€ (IVA  vigent no 
inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als interessos municipals. 

 
S’ha emès la certificació núm. 2 i última de l’obra, per import de 10.126,05 €, (deu mil 
cent vint-i-sis euros, amb cinc cèntims), IVA vigent inclòs, que ha estat degudament 
signada pel director de l’obra.  
 
Igualment s’ha emès la certificació corresponent a les millores executades pel 
contractista, amb un import d’11.903,72€ (onze mil nou-cents tres euros amb setanta-dos 
cèntims), IVA  vigent no inclòs. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS: 

NÚM.  
LIQUID. NOM I COGNOMS LOCALITZACIÓ PRESSUPOST QUOTA  

TOTAL OBRA A REALITZAR 

058/17  Avemaria, 2B 1850,79 87,22 Fer paret de tancament de façana al  
solar existent 

061/17  
 

Catalunya, 28 100 26,47 
Canviar el desguàs de la terrassa del  
local existent (Pub Egipsy) (sense  
modificacions estructurals) 

063/17  
pl. Constitució, 31,  
planta soterrani 500 40,35 

Rejuntar pedres de soterrani 



 
 

 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 i última i la corresponent factura de l’obra de 
Reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les Borges 

Blanques, per import deu mil cent vint-i-sis euros, amb cinc cèntims (10.126,05 €) IVA 
vigent inclòs, presentada per INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL, de les Borges 
Blanques, amb NIF B25316688. 
 
Segon.- Aprovar la certificació corresponent a les millores executades a l’obra de 
Reforma de l’enllumenat públic de la urbanització “la Serreta”, fase I de les Borges 

Blanques, per import onze mil nou-cents tres euros amb setanta-dos cèntims (11.903,72 
€) IVA vigent no inclòs, presentada per INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL, de les 
Borges Blanques, amb NIF B25316688. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 
 

 
10.- ACCEPTACIÓ INFORME TÈCNIC RELATIU A L'ACORD ENTRE EL SR. 
....... I L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès en data 2 de 
febrer de 2017 per part del Gerent d’Urbanisme: 
 
“INFORME TÈCNIC REFERENT A L'ACORD ENTRE EL SR. ...... I L'AJUNTAMENT 
DE LES BORGES BLANQUES 
 
L'any 2001 ADIGSA va realitzar les obres de reparació de la urbanització del Grup 
Borges, les quals consistiren en la construcció de noves canalitzacions de serveis per 
les voreres, nou paviment de calçada, enjardinament, etc. 
 
Aprofitant aquestes obres, des de l'Associació de Veïns del Grup Borges i l'Ajuntament 
es va promoure la possibilitat d'augmentar l'ample del vial del carrer Doctor Segarra 
per tal de poder convertir-lo en un vial de doble sentit de circulació, cosa que fins al 
moment era inviable. 
 
Per tal de poder dur a terme l'ampliació es va parlar amb el senyor ...., en 
representació de ....., propietari de la parcel·la contigua al vial, i de la qual era 
necessari utilitzar uns metres de superfície per fer l'obra d'adequació al nou ample. 
Aquesta superfície seria aproximadament d'un metre d'amplada per tota la longitud de 
la parcel·la (50 ml), la qual cosa suposava una cessió per part de la propietat de 50 m2. 
 
El senyor ..... va accedir a cedir voluntària i gratuïtament la superfície indicada (50 m2) 
a canvi que l'Ajuntament li proporcionés una escomesa d'aigua potable a la parcel·la 
afectada, en el moment que li fos necessària. 
 
En data 29 d'agost de 2016 el senyor ..... entra al registre de l'Ajuntament (núm. reg. 
2016/2443) instància sol·licitant fer efectiu l'acord abans esmentat, ja que li era 
necessària l'escomesa d'aigua potable pel carrer Doctor Segarra. 
 



 
 

En virtut de l'acord esmentat, el sotasignant va requerir a SOREA (concessionària del 
manteniment de la xarxa d'aigua potable) que presentés pressupost per a la realització 
de la connexió corresponent, pericó i comptador, alhora que s'indica que, un cop feta la 
instal·lació, el comptador i el consum corresponent aniran a nom i càrrec del senyor 
...... 
 
L'obra civil necessària la realitzarà els servei d'obres municipal. 
 
En data 3 d'octubre de 2016, s'aproven en sessió de Junta de Govern Local les obres 
per a la instal·lació del comptador per a escomesa del senyor ...., la qual queda 
acabada el mateix mes d'octubre. 
 
El sotasignant considera que, amb les obres d'instal·lació de l'escomesa i la 
corresponent connexió, l'Ajuntament de les Borges Blanques ha complert amb 
l'acord subscrit amb el senyor ...., i queda alliberat de qualsevol altra petició 
referent al tema que ens ocupa.” 

 
A la vista del que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar l’informe transcrit i entendre complert el compromís subscrit 
amb el Sr. ....., en representació de ....., al respecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Sr..... amb l’advertiment que contra aquest 
acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
 

 
11.- ACORD D’INICI DE L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 
 
L’article 15 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
preveu que els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a 
llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el 
conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball. 
 
Segons l’esmentat article, els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han 
de complir els requisits següents:  
 

a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius 
concrets d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar 
per a aconseguir-los, i també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius fixats.  
b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la 
representativitat de les dones, l’accés, la selecció, la promoció i el 
desenvolupament professionals, les condicions laborals, la conciliació de la 
vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos 



 
 

laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d'un 
llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i l’organització interna 
de l’organisme.  
c) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en cada cas, a les 
peculiaritats del personal docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també 
dels bombers, agents rurals i cossos i forces de seguretat.  
d) Tenir en compte els representants del treballadors a l'hora d'elaborar-los i 
aprovar-los.  
e) Regular en l'articulat l'avaluació pròpia, que ha d'ésser quadriennal.  
f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de 
l'Administració pública corresponent o dels organismes autònoms, empreses 
públiques, consorcis, fundacions i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia 
en què sigui majoritària la representació directa de la Generalitat o de les 
administracions locals. 

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat entre dones i homes de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, mitjançant la següent metodologia: 
 

1. Diagnosi 
Recollida i el tractament de la informació, tant interna com a través d’enquestes 
anònimes als treballadors, per tal de conèixer com es troba l’ajuntament pel 
que fa a la igualtat de gènere. 
 
2. Disseny del Pla d’Igualtat 
A la vista dels resultats de la diagnosi, s’iniciarà un procés en el qual 
s’establiran les mesures que es considerin necessàries per tal d’anar assolint la 
igualtat de gènere.  
Un cop estigui dissenyat el Pla se sotmetrà a aprovació per part del Ple 
municipal. 
 
3. Implementació 
Finalitzat el dibuix de la situació de la igualtat de gènere a l’ajuntament, s’aniran 
executant aquelles accions que inclou el Pla d’Igualtat 
 
4. Seguiment i avaluació 
El Pla definirà les mesures de seguiment i control de les accions dissenyades. 

 
Segon.- Iniciar la fase de diagnosi amb la difusió entre tots els treballadors municipals 
del qüestionari a respondre de manera anònima i confidencial, amb l’objectiu de 
disposar de la màxima informació per a l’elaboració del Pla d’Igualtat. 
 
Tercer.- Designar la següent Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat, que participarà 
en les diferents fases esmentades d’aquest: 
 

En representació de l’equip de Govern:   
Sra. Núria Palau, regidora de recursos humans 
Sra. Ester Vallés, regidora de benestar 

En representació dels treballadors municipals: els representants sindicals 
Secretària de la Comissió: Sílvia Batlle, funcionària municipal 

 



 
 

Quart.- Notificar aquest acord als representants sindicals als efectes oportuns. 
 

 

12.- GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT 
 
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, 
Sra. ....., 39 h de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de gener, 
febrer, març i abril de l’any 2017, essent l’import de la  gratificació: 629,85 
euros. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes d’abril. 
 
 
13.- DEVOLUCIÓ FIANÇA IPCENA – FIRA NATURA 
 
La senyora Yolanda,  responsable de IPCENA, presenta un correu demanant la 
devolució de la fiança dipositada per la instal.lació temporal de banderoles als 
fanals d’alguns carrers de les Borges amb motiu de la FIRA NATURA. 
 
La Policia Local, informa que es pot procedir a efectuar la devolució de la fiança 
dipositada per aquest concepte ja que els fanals utilitzats no presenten cap 
anomalia ni desperfecte 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents,  
acorda aprovar la devolució de la fiança de 100 euros (cent euros), dipositada per 
IPCENA, per respondre a possibles danys que s’haguessin pogut ocasionar al 
penjar banderoles de la FIRA NATURA als fanals de la ciutat 
 
 
14.-  APROVACIÓ PRESTACIONS SOCIALS TREBALLADORS ANY 2016  
  



 
 

Atès que l’any 2010 es va dur a terme la signatura del conveni de l’Ajuntament 
amb els seus treballadors, segons el qual en el capítol 5: prestacions socials, 
s’establien diversos ajuts per tractaments de salut del treballadors com son:  
 
Modalitat 1.- Tractaments odontològics: despesa originada per pròtesi dental o 
arranjaments de la boca. L’ortodòncia no serà estètica. Import: 50% de la 
factura fins a un màxim de 500 €/any 
 
Modalitat 2.- Tractaments oculars: despesa originada per la correcció ocular. 
L’import serà la factura justificada fins a un màxim de 500 €/any 
 
Modalitat 3.- Trencament d’ulleres en horari laboral. L’import serà la 
compensació única pel total de la reparació o reposició, amb un màxim de 500 
€/any 
 
Modalitat 4.- Pagament de medicaments que no entrin a la Seguretat Social 
amb prescripció mèdica. Import: fins a un màxim d’un 80% 
 
Atès que durant l’any 2013 la Comissió paritària va acordar modificar l’apartat 
de la modalitat 3 del Conveni esmentat, quedant redactat de la següent forma: 
 
Modalitat 3: Adquisició d’ulleres per a la correcció ocular. L’import serà la 
compensació única pel total de la compra, amb un màxim de 500 €/any. 
 
La Junta de Govern Local acorda aprovar les següents quanties corresponents 
les prestacions socials dels treballadors, segons quadre adjunt: 



 
 

 
 

 Atès que a la partida pressupostària per a l’any 2017 es destina un total 
de 4000,00 € per a prestacions socials, d’acord amb el Conveni de 
l’ajuntament amb els seus treballadors, cal aplicar a tots els imports una 
reducció al 44,578 %.   

 
Així mateix, acorda desestimar les següents peticions per no considerar-se dins 
de cap de les modalitats d’ajuts per a tractaments de la salut, descrites en el 
Conveni de l’Ajuntament amb els seus treballadors. 
 

 
 
 

COGNOMS I NOM TOTAL %PARTIDA TOTAL AJUT 

 92,00 44,578% 41,01 

 38,82 44,578% 17,31 

 257,69 44,578% 114,87 

 686,00 44,578% 305,81 

 97,50 44,578% 43,46 

 500,00 44,578% 222,89 

 1.555,29 44,578% 693,32 

 500,00 44,578% 222,89 

 305,00 44,578% 135,96 

 142,00 44,578% 63,30 

 252,00 44,578% 112,34 

 310,00 44,578% 138,19 

 352,18 44,578% 156,99 

 598,08 44,578% 266,61 

 570,00 44,578% 254,09 

 79,00 44,578% 35,22 

 90,00 44,578% 40,12 

 500,00 44,578% 222,89 

 366,64 44,578% 163,44 

 223,00 44,578% 99,41 

 232,00 44,578% 103,42 

 500,00 44,578% 222,89 

 500,00 44,578% 222,89 

 225,73 44,578% 100,63 

Total personal any 2016 8.972,93 3.999,95 

Total partida subvencionable 4.000,00 

% imputable a l'ajut 44,579% 

 Tractament ortopodológic complert 04/05/2016 150,00 



 
 

 
15.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS ILERDENCS PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DE 
LA PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE LA REVISTA EL BUTLLETÍ DE LES 
BORGES 
 
Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida núm. 1, d’1 de març de 2017, publicat en el BOP núm. 60, de 10 d’abril 
de 2017, pel que es convoquen les subvencions per a publicacions periòdiques 
de caràcter local o comarcal, anualitat 2017. 
 
L’Ajuntament de Les Borges Blanques, de des l’any 2012, publica la revista El 
Butlletí de forma quadrimestral, per la qual cosa té la intenció de concórrer a 
l’esmentada convocatòria.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultats 
delegades pel Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, 
ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
publicació de caràcter local El Butlletí per aquest any 2017, per un import de 
3.000,00 euros. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord. 
 
 
16.- INICI EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES:  
COL·LECTOR DEL RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL 
PRIMERA FASE. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 
 
I. En data 3 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el projecte 
de l’obra COL·LECTOR DEL RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL 
D'URGELL PRIMERA FASE per un import de 89.689,52 € (IVA inclòs) redactat 
per l’arquitecte municipal Lluís Guasch. 
 
II. Per providència d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de contractació per a 
adjudicar l’execució de l’obra esmentada.  

 
III. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques és 
convenient licitar-lo mitjançant procediment obert, tramitació ordinària. 
 
IV. S'ha incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
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 l’OBRA COL·LECTOR DEL 
RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL PRIMERA FASE i, en 
conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació mitjançant procediment 
obert, tramitació ordinària. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) 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. 
 
 
17.- 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 15.618,32 € corresponent a l’exercici de 2017. 
 
 
 
 



 
 

18.- 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 11 al 18 d’abril 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 
 


