
  

  

34agost21 A ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/34  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  21 d’agost 2017  

Durada  Des de les 13:30 fins a les 14:45 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Enric Mir Pifarré  

Secretari  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      NO 
 
Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot : 
Daniel Not Vilafranca 
Esther Vallés Fernàndez 
 
Assisteixen també: 
Marc Pau Fernàndez Mesalles, Interventor 
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme 

  

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

 



  

  

 A) Part resolutiva 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  
2. Cessió d'espais municipals i material. Ecostudi. Expedient 1191/2017. 
3. Assabentat de la comunicación de tinença d’animals domèstics. .... Expedient 
1203/2017.  
4. Contracte menor urbanització part C/. Pau Macià. Empresa Coprolfi, SL. 
Expedient 1197/2017.  
5. Aprovació contracte serveis assegurança suspensió espectacles Festa Major 
2017 
 
B) Activitat de control 
6. Donar compte registre d'entrada i sortida  
 
C) Precs i preguntes 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

S’obre la sessió i havent-se posat a disposició dels regidors/es amb 
anterioritat a aquest acte, de l’esborrany de l’acta corresponents a la sessió 
celebrada el dia 16 d'agost de 2017 es dona la mateixa per llegida i s’aprova 
per unanimitat del nombre de membres assistents 

  

2. Cessió d'espais municipals i material. Ecostudi. Expedient 
1191/2017. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Vista la petició presentada 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 d'espais i del material municipal que tot seguit es 
relaciona, amb les següents condicions:  

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.  
  
PLAÇA CONSTITUCIÓ ( UN ESPAI AL MERCAT SETMANAL DEL 
DIMARTS)   

ENTITAT : ECOSTUDI (EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL 
DE LES GARRIGUES)  
RESPONSABLE: XAVIER AGUILAR  
CORREU ELECT: xavier@ecostudi.com  
DIA UTILITZACIÓ : 12/09/2017  
HORARI : de 9 h. a 14 h.  
MOTIU : ACTIVITATS CAMPANYA «A LES GARRIGUES SABEM LA 
RECEPTA»  
MATERIAL :  Espai d'uns 6 metres lineals i punt de llum per endollar 

  

3. Assabentat de la comunicación de tinença d’animals domèstics. 
……. Expedient 1203/2017.  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Relació de fets:  
Amb data 10 d’agost de 2017 el Sr. ..... ha comunicat davant aquest 
Ajuntament la tinença d’un poni a la finca situada al polígon 12 parcel•la 119, 
partida Ascanàs del T.M. de les Borges Blanques. També ha deixat constància 
que té la voluntat d’ampliar el nombre d’animals fins a un màxim de 5.  
La finca on es troba l’animal és de titularitat al 50% de ........ Els esmentats 
senyors han donat la seva conformitat per a l’ocupació de la mateixa.  
La tinença d’animals d’equí fins a 5 caps de bestiar no es consideren activitats 
ramaderes als efectes de llicència ambiental, d’acord amb el que disposa la 
Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats i per tant, tenen la consideració de tinença d’animals domèstics.  
Per aquest motiu, i en exercici de les atribucions delegades per Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, aquesta Junta de Govern acorda per 
unanimitat dels seus membres, acorda:  
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la comunicació efectuada pel ...de la 
tinença d’un poni a la finca situada al polígon 12 parcel•la 119, partida 
Ascanàs del T.M. de les Borges Blanques, amb possibilitat d'ampliar el 
nombre d'equins fins a 5. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

  

4. Contracte menor urbanització part C/. Pau Macià. Empresa 
Coprolfi, sl. Expedient 1197/2017 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


  

  

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de gener de 2017 va 
aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució de l'obra d’urbanització 
del carrer Pintor Pau Macià, redactat per l’arquitecte Roc Martí Ribes, 
juntament amb l’annex complementari de les característiques de la instal·lació 
de l’enllumenat públic, promogut per l’empresa Verlan, SA. Aquestes obres 
d’urbanització s’estan duent a terme per part de l’empresa Coprolfi, SL. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de juliol de 
2017 va aprovar inicialment la “Memòria d’urbanització de part del carrer Pau 
Macià, en concret la cessió de 149,50m² feta pel ….. –annex” de les Borges 
Blanques”, redactada per l’arquitecte Roc Martí Ribes, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 21.864,41 € (IVA vigent inclòs). 
 
Atesa la tipologia de l’obra i que l’import és inferior als 50.000 €, donat que es 
tracta en qualsevol cas d’un contracte menor, s’ha cregut convenient consultar 
l’empresa que està realitzant la urbanització d’aquest vial, la qual ha presentat 
la següent oferta: 
 
Oferta 1: presentada per l’empresa Coprolfi, SL, amb un preu de 14.994,14€ 
(IVA vigent no inclòs) 
 
Examinada l’oferta presentada, resulta avantatjosa als interessos municipals. 
L’interventor acredita la suficient consignació a la partida 1532 61903 del 
pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
 
Ens trobem davant d’un contracte menor d’obres 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 
49.999,99,-€. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions atribuïdes per 
Decret d’Alcladia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat dels seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Coprolfi, SL, domiciliada al c/ Albana, 7 
d’Alguaire (25125), amb NIF B25623901 el contracte menor d’obra per 
realitzar els treballs d’urbanització de part del carrer Pau Macià de les Borges 
Blanques, en concret la cessió de 149,50m² feta pel ……, amb un preu de 
14.994,14€ (IVA vigent no inclòs), per ajustar-se la proposta presentada als 
interessos municipals. 
 
Segon.- Aprovar la despesa que suposarà la realització de l’obra esmentada, 
amb càrrec a la partida 1532 61903 del pressupost de 2017. 
 



  

  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària en temps i forma. 
 
Quart.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, per a fer efectiu aquest acord i per a la signatura dels 
documents corresponents. 

  

5. Aprovació contracte serveis assegurança suspensió espectacles 
Festa Major 2017 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

L’Ajuntament vol contractar un una assegurança de suspensió d'espectacles 
per al concert programat pel dia 3 de setembre de 2017 a la Plaça Europa, 
dins els actes de la Festa Major. 
 
L’Ajuntament disposa del següent pressupost. 

-     - MGS Seguros y Reaseguros S.A.................................. 1.412,12 € de prima 
 

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
estableix: «Són contractes de serveis els que tenen per objecte prestacions 
de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir 
un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en les categories 
enumerades a l’annex II.» 
L’annex II categoria 6 recull els següents serveis “Servei d'assegurances” 
La normativa aplicable és la següent: 

a)     Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

b)     Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós 
de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 

c)     Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

d)     Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 
que no estigui derogat per la LCSP. 

e)   Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP 
  
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions 
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny acorda per 
unanimitat del nombre legal de membres, que són cinc, els següents 
ACORDS: 
 



  

  

a) Primer.- Adjudicar a l’entitat MGS Seguros y Reaseguros S.A.  el contracte 
menor de serveis per la contractació d'una assegurança de suspensió 
d'espectacles, per inclemències climatològiques i/o atmosfèriques, pel concert 
programat pel dia 3 de setembre de 2017 a la Plaça Europa, dins els actes de 
la Festa Major de les Borges Blanques 

b)  
c) Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.412,12 € (mil quatre-cents dotze 

euros amb dotze cèntims). 
d)  
c)  Tercer.- Notificar a l’ interessat l’adjudicació. 

 
d)  Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 338/22400 del pressupost 

de despeses de l'exercici 2017. 

   

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

6. Donar compte registre d'entrada i 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 15 al 18 d'agost de 2017, per al seu coneixement.  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

7.  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 14:45 h del dia 21 d’agost de 2017, 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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