
 

Anonimitzada JGVL 2gener15 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/2 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de gener / 2018 

Durada Des de les 14:30 fins a les 15:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

Una  vegada  verificada  per  la  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

 

 



 

 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Examinada l'acta de la sessió del dia 8 de gener, queda aprovada per 
unanimitat dels assistents

 

2. Expedient 90/2018. Cessió d'espais municipals i material. Centre 
Excursionista Borges Garrigues

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

 
ENTITAT : CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA 1 

 



 

RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: cxborgesgarrigues@gmail.com 
ADREÇA : C/ Catalunya, 14 Altell 
DIA UTILITZACIÓ : 20 GENER 2018 
HORARI : DE 9:30H A 13:30H 
MOTIU : CURS “ORIENTACIÓ PER A EXCURSIONISTES”  
MATERIAL :           -    

 

3. Expedient 91/2018. Cessió d'espais municipals i material. Banc de 
Sang i Teixits

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

 
ENTITAT : BANC DE SANG I TEIXITS 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: abobet@bst.cat 
ADREÇA : Av. Alcalde Rovira Roure, 80  25198  Lleida 
DIA UTILITZACIÓ : 25 GENER 2018 
HORARI : DE 17H A 21:30H 
MOTIU : CAMPANYA DONACIÓ DE SANG 
MATERIAL :           -    

 

 



 

4. Expedient 92/2018. Cessió d'espais municipals i material. Síndic de 
Greuges de Catalunya

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

 
ENTITAT : SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES I SALA 1 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: aclapes@sindic.cat 
ADREÇA : 
DIA UTILITZACIÓ : 30 GENER 2018 
HORARI : MATÍ 
MOTIU : VISITA DEL SÍNDIC A LES BORGES PER ATENDRE CIUTADANS 
MATERIAL :           -    

 

5. Expedient 93/2018. Cessió d'espais municipals i material. Associació 
Catalana d'Autocaravanistes

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  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 

 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ CATALANA D’AUTOCARAVANISTES 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: rafelberen@gmail.com 
ADREÇA : Av. Europa, 28   25123  Torrefarrera 
DIA UTILITZACIÓ : 3 FEBRER 2018 
HORARI : NIT 
MOTIU : SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ (VISITA A LES BORGES) 
MATERIAL :           -    Entre 50 i 75 cadires (es concretarà més endavant)

-        Taules per 50-75 persones
 
OBSERVACIONS : Per ser una entitat sense ànim de lucre, i que passarà dos 
dies visitant la nostra població (visites ja preparades), es demana no fer pagar 
lloguer de la sala.  

 

6. Expedient 71/2018. Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. Tasca la Taca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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 : Plaça Constitució, 35 TASCA LA TACA
TAULES : 2 taules
BIMESTRE : 1r i 2n bimestre
TOTAL TAXA : 32,00 €
 
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 

 

7. Expedient 45/2018. Llicència de gual. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT
 
Atesa  la  petició  de  gual  permanent,  i  vist  l’informe redactat  per  la  Policia 
Local en data 5 de gener de 2018, 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:
 
Sant Josep, 7
25400 Les Borges Blanques
GUAL  792 
 
Taxa any 2018                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 €  
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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. 

 

8. Expedient 68/2018. Llicència de gual 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 8 de gener de 2018, 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:
 
Orient, 17
25400 Les Borges Blanques
GUAL  793
 
Taxa any 2018                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 €
 
Tanmateix, i segons la normativa existent, 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. 

 

9. Expedient 46/2018. Llicència de gual. 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la 
Policia Local en data 3 de gener de 2018, 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:
 
Orient, 3
25400 Les Borges Blanques
GUAL  791 
 
Taxa any 2018                                 92,50 €
Taxa placa                                       16,00 €
Total.                                            108,50 €
  
Tanmateix, i  segons la normativa existent, 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.  

 

10. Expedient 102/2018. Liquidació tributària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 2018

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, aprova la 
següent relació presentada pel  departament de recaptació en relació a les 
liquidacions d’ingrés directe de l’exercici 2018, corresponent a la PUBLICITAT 
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL, amb el següent detall:

TITULAR                                                                        OBJ. TRIBUTARI                                             IMPORT                           IVA                           TOTAL

GESTORIA FALCO S.L.        TANCA NUM. 011           195,44                 41,05            236,49 €

PATFRAN SIGN S.C.P.                                                 195,44                 41,05             236,49 €

 

 



 

                                                               TOTAL                                                                                                                         472,98 €

 

11. Expedient 103/2018. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRONS  DE  LA  TAXA  PER  OCUPACIÓ  DE  VIES  I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC – MERCATS SETMANALS 1R. TRIMESTRE 2018.
 
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 els padrons cobratoris del 1r. trimestre de 2018 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 
per a general coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent :
PADRÓ                    MERCAT DIMARTS

  MERCAT DISSABTE
PERÍODE                 1r. TRIM. 2018
PERÍODE COBRANÇA         29-01-2018 a 01-03-2018              
IMPORT                           4.114,50 €     dimarts
                                            923,00 €    dissabte
 
TOTAL                               5.037,50 €

 

12. Expedient 1963/2017. Aprovació protocol d'intencions amb la 
Universitat de Lleida

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  EL  DOCUMENT  DE  PROTOCOL  D'INTENCIONS  ENTRE 
L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES  BLANQUES  I  LA  UNIVERSITAT  DE 
LLEIDA
 
Fets: 
                                         
L’Ajuntament de les Borges Blanques i la Universitat de Lleida, volen establir 
un espai de col·laboració entre les dues institucions, mitjançant activitats que 
s’aniran definint en futurs convenis de col.laboració.
 

 



 

Per aquest motiu, es proposa aprovar un document de protocol d'intencions, 
que servirá de base per definir les actuacions i programes de col.laboració 
entre les dues institucions.
 
L’amplitud  de  la  col·laboració  estarà  condicionada,  en  cada  cas,  a  la 
disponibilitat  dels  mitjans  de  cada  organisme,  així  com  a  la  prioritat  que 
requereixen els seus propis programes en curs.
 
Cada  un  dels  programes  concrets  de  col·laboració  entre  ambdues  parts, 
requerirà  l’elaboració  d’un  Conveni  Específic  en  el  que  es  determinarà  el 
programa de treball, les finalitats proposades i els mitjans necessaris per a la 
Comissió  Mixta  de Coordinació,  abans de ser  sotmesos a l’aprovació dels 
òrgans rectors d’ambdues parts.
 
Per aquest motiu, 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 document de Protocol d'Intencions entre l’Ajuntament de 
les  Borges  Blanques  i  la  Universitat  de  Lleida,  orientat  a  establir  la 
col.laboració de les dues institucions, mitjançant activitats que s’aniran definint 
en futurs convenis de col.laboració.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d'aquest protocol d'intencions
 
 La redacció d'aquest document és la següent:
 
"PROTOCOL  D’INTENCIONS  ENTRE  LA  UNIVERSITAT  DE  LLEIDA  I 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
  

REUNITS
D’una part, el Sr. Roberto Fernández Díaz, rector magnífic de la Universitat de 
Lleida  (  en  endavant  UdL),  com a representant  d’aquesta,  segons  el  que 
estableix  la  Llei  orgànica  6/2001,  de  21  de  desembre,  d’universitats,  i  el 
Decret  201/2003,  de  26  d’agost,  pel  qual  s’aproven  els  Estatuts  de 
l’esmentada  universitat;  en  virtut  del  nomenament  del  càrrec  per  Decret 
77/2015, publicat al DOGC núm.6876 de 17 de maig de 2015; amb domicili 
social a Lleida, Plaça Víctor Siurana núm.1, i amb CIF Q-7550001-G.
De l’altra part, el Sr. Enric Mir Pifarre, alcalde de les Borges Blanques, com a 
representant d’aquest ens local, amb CIF núm. P250 7000D al C. Carme, 21 
de Les Borges Blanques.
 
EXPOSEN I MANIFESTEN 

I.              Finalitats de la UDL
Que la UdL, té,  entre les seves finalitats,  l’establiment d’acords amb altres 
universitats  i  institucions  de  qualsevol  àmbit  a  fi  de  promoure  el 
desenvolupament  científic, artístic, tecnològic i cultural, la integració europea i 

 



 

la cooperació internacional. (art.6 dels Estatuts de la UdL, Decret 201/2003, 
de 26 d’agost, publicat al DOGC, núm.3963 del 8 de setembre del 2003).

II.             Finalitats de l’Ajuntament de les Borges Blanques
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  exerceix,  entre  les  seves 
competències,  la  gestió  del  servei  de  promoció  econòmica,  industrial  i 
comercial  de  la  comarca  de  les  Garrigues  i  de  la  ciutat  de  les  Borges 
Blanques,  sense  ànim  de  lucre,  d’acord  amb  l’acord  del  ple  de  data 
29/01/2015.
Amb caràcter anual, l’Ajuntament organitza la Fira de l’Oli de Qualitat Verge 
Extra i les Garrigues

III.           Declaració d’intencions
Que ambdues entitats, consideren que tenen uns objectius en part coincidents 
i  complementaris,  i  per  aquesta  raó,  desitgen  subscriure  aquest  protocol 
d’intencions amb l’objecte de millorar  les seves funcions,  per  la  qual  cosa 
formalitzen el present document d’acord amb les següents:
 
CLÀUSULES
Primera. Objecte de l’acord.
L’objecte d’aquest acord és establir un espai de col·laboració entre la UdL i 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  mitjançant  activitats  que  s’aniran 
definint.
L’amplitud  de  la  col·laboració  estarà  condicionada,  en  cada  cas,  a  la 
disponibilitat  dels  mitjans  de  cada  organisme,  així  com  a  la  prioritat  que 
requereixen els seus propis programes en curs.
Cada  un  dels  programes  concrets  de  col·laboració  entre  ambdues  parts, 
requerirà  l’elaboració  d’un  Conveni  Específic  en  el  que  es  determinarà  el 
programa de treball, les finalitats proposades i els mitjans necessaris per a la 
Comissió  Mixta  de Coordinació,  abans de ser  sotmesos a l’aprovació dels 
òrgans rectors d’ambdues parts.
Segona. Comissió Mixta de coordinació
Amb la finalitat de concretar les accions específiques que es desenvoluparan 
en els successius Convenis Específics, així com per a desenvolupar qualsevol 
altra funció que li sigui atribuïda en el present Acord Marc, es constituirà una 
Comissió Mixta de Coordinació, en règim de paritat.
La  composició,  competències  i  el  règim  d’actuació  de  la  Comissió  de 
Coordinació estarà formada per:
Per part de la UdL:

       Rector de la Universitat de Lleida, o persona en qui delegui
Roberto Fernández Díaz
Per part de l’Ajuntament de les Borges Blanques 
-  Alcalde i President de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les 
         Garrigues.- Enric Mir Pifarré o regidor/a en qui delegui. 
Tercera. Aportacions econòmiques
El present protocol d’intencions no comporta cap tipus de despesa.
Les aportacions econòmiques pels costos que generi la col·laboració, seran 
avalades i acordes, pels òrgans competents de cada entitat d’acord amb els 
Convenis Específics en que aquesta es concreti.

 



 

La  signatura  del  tot  el  Conveni  Específic  que  impliqui  despeses  per  a 
qualsevol de ambdues entitats, estarà supeditada a la viabilitat del mateix i a 
les disponibilitats pressupostàries de cada organisme. En la seva tramitació 
caldrà  observar  les  normes  sobre  aprovació  d’expedient  de  despesa  i  les 
d’intervenció prèvia reglamentària.
Quart. Inici i durada
La durada del present protocol d’intencions serà de 4 anys improrrogable i 
sortirà efecte a partir del dia de la signatura. Podrà ésser prorrogat per acord 
exprés de les parts que caldrà que sigui formalitzat abans de 2 mesos de 
l’expiració del territori pactat.
Cinquena. Denúncia
Qualsevol  de  les  parts  podrà  denunciar  el  present  protocol  d’intencions 
comunicant-ho a l’altra part per escrit en el termini de 2 mesos.
En el cas que existeixi  algun Conveni Específic vigent, celebrat a l’empara 
d’aquest protocol d’intencions continuarà en vigor a la finalització de l’activitat 
concreta que contempli.
Sisena. Qüestions litigioses
Les  qüestions  litigioses  sorgides  sobre  la  interpretació,  desenvolupament, 
modificació,  resolució  i  efectes  que  poguessin  derivar  de  l’aplicació  del 
present protocol d’intencions, caldrà que siguin resoltes per la Comissió Mixta 
de Coordinació prevista en el mateix.
Si no s’arriba a un cord, aquestes qüestions litigioses seran resoltes per la 
jurisdicció contenciosa-administrativa.
I  en prova de conformitat  i  per  a la  deguda constància de tot  el  que s’ha 
convingut, ambdues parts signen el present protocol d’intencions."

 

13. Expedient 106/2018. Aprovació de l’Annex de modificació del Projecte 
de reposició d’infraestructures dels c/Carnisseria, Santa Vedruna i Costa 
Mossèn Just en l’àmbit del c/Santa Vedruna

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  L’ANNEX  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PROJECTE  DE 
“REPOSICIÓ  D'INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA  I  COSTA  MOSSÈN  JUST,  EN  L'ÀMBIT  DEL  C/  SANTA 
VEDRUNA”.
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta  de Govern Local  en sessió  de data  7 de desembre de 2011 va 
aprovar  definitivament  el  projecte  de  “Reposició  d'infraestructures  dels  c/ 
Carnisseria, Santa Vedruna i  Costa Mossèn Just de Les Borges Blanques” 
redactat per Artec, SCP.
 
Actualment,  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  preveu  dur  a  terme  la 

 



 

urbanització del c/ Abadia i del carrer Carnisseria, just al costat de l’església 
parroquial, i donar continuïtat a la reforma iniciada en aquest àmbit en unes 
fases anteriors d’urbanització d’aquest carrer Abadia. Donada la situació del 
carrer Santa Vedruna, a l’altre costat de l’església,  i  per tal  de millorar tot  
aquest  àmbit,  l’Ajuntament  creu  convenient  realitzar  també  la  urbanització 
d’aquest carrer Santa Vedruna, i per tant la Junta de Govern Local en sessió 
de data 20 de desembre de 2017 va contractar a Artec4 les Garrigues, SCP la 
redacció del modificat el projecte aprovat definitivament l’any 2011, pel que 
respecta al carrer Santa Vedruna.
 
L’arquitecta  Núria  Samitier  Roure  d’Artec4 les  Garrigues,  SCP ha elaborat 
aquest  annex  amb  la  documentació  que  ha  estat  modificada  respecte  el 
projecte inicial  (memòria,  amidaments,  pressupost  i  plànols).  El  pressupost 
d’execució per contracta d’aquest modificat és de 49.895,03€ més 10.477,96€ 
corresponents a l’IVA vigent.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, i en exercici de les competències delegades per 
Decret  d’alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny  de  2015,  en  matèria  de 
contractació i aprovació de projectes, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  l’Annex  de  modificació  del  Projecte  de  reposició 
d’infraestructures dels c/Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just en 
l’àmbit  del  c/Santa Vedruna,  redactat  per  l’arquitecta Núria  Samitier  Roure 
d’Artec4  les  Garrigues,  SCP,  amb  un  pressupost  de  49.895,03€  més 
10.477,96€ corresponents a l’IVA vigent. 
 
Segon.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

 

14. FACTURES JGL 15-01-2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 

Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2017,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 

 



 

sessió de 27 de desembre de 2016.

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  184.516,77€ corresponent a l’exercici  de 
2017 

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

15. Donar compte del registre d'entrada i de sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada i de Sortida de 
l’Ajuntament, des del 8 al 12 de gener de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

16.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:45 h del dia 15 de gener de 2018, de la qual, com a secretària 

 



 

estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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