
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/20 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 22 / de maig / 2017 s’adoptaren els acords següents:

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2017, s’aprova 
per unanimitat dels assistents.

 

Expedient 90/2017. .Trofeus escola de futbol

PETICIÓ  DE MEDALLES I COPES
 Atesa la petició presentada , 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.- Accedir a la petició del  Club Escola Comarcal de Futbol les Garrigues del 
material que tot seguit es relaciona. 
 

MATERIAL

ENTITAT DIA MOTIU MATERIA
L

 

Club Escola Comarcal 
de Futbol les Garrigues
 
junta@eflesgarrigues.co
m
 

 
03/06/20

17

Torneig 
interprovincial de 
futbol, categoria 
aleví

 
. 4 copes
. 250 
medalles

 
 
 

 
 

 

Expedient 64/2017. .Consell Esportiu, piscines cursets de natació estiu 2017

PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
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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, 
amb les següents condicions:
 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
-  caldrà deixar  les instal.lacions en perfecte estat,  i  s’hauran de fer 
càrrec dels desperfectes que es puguin ocasionar
- 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. 

 
PISCINES MUNICIPALS

 
Consell  Esportiu   de  les  Garrigues,   Carles  Gelonch,  pels  cursets  de 
natació, durant el mes de juliol, de dilluns a divendres i de 11:00 a 13:00
 
Segon.- Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 
 
 

 

Expedient 53/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada,  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 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  la  següent  comunicació  efectuada  pel 
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peticionari  i  donar  la  conformitat  amb les condicions que es contenen en el  seu 
informe,  segons  els  imports  que,  amb  caràcter  previ,  es  van  satisfer  en  règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ

NOM I 
COGNOMS

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST
QUOTA 
TOTAL

OBRES A 
REALITZAR

Exp. 53/2017  
(Gestiona)

Exp. obra 
80/17

 
av. de la 
Sardana, 37

700,00€ 47,29€

Canviar 
trancaigües 
de l'escala i 
canviar rajoles 
en mal estat 
del jardí

ICIO 24,29  

TAXA 20,00  

PLACA 3,00  

 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

Expedient 46/2017. Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable

DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER L’EXTRACCIÓ D’ÀRIDS A LA FINCA 
SITUADA AL POLÍGON 17, PARCEL·LES 115 I 116 DEL TERME MUNICIPAL DE 
LES BORGES BLANQUES. (EXP. NÚM. 044/16).
 Antecedents 
I. El Sr. Joan Sàez Solanes, actuant en nom i representació de la societat Pedreres 
Sáez, SL, va sol·licitar en data 22 de març de 2016 la llicència d’obres per dur el 
projecte d’extracció de pedra (Explotació i restauració) al polígon 17, parcel·les 115 i 
116 del terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el Projecte, l’Estudi 
d’impacte ambiental i el projecte de restauració redactats per l’enginyer tècnic de 
mines José Luís Bernal Pérez. (Expedient d’obra núm. 044/16).
II. L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant el corresponent edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 71 de data 14 d’abril de 2015 i en el tauler d’edictes físic i de la Seu electrònica 
l’Ajuntament del dia 6 d’abril de 2016 al 6 de maig de 2016, a l’efecte d’examen i 
presentació d’al·legacions per part dels interessats.
III. La taxa per la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, és de 35,00€.
IV. La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juny de 2016 va acordar 
aprovar amb caràcter previ aquest expedient i trametre’l a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva.
V. La Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida en sessió de data 23 de febrer de 
2017 va resoldre denegar l’aprovació d’aquest projecte d’acord amb les següents 
consideracions:

“La proposta s’emmarca com un activitat, en sòl no urbanitzable, d’explotació 

 



 

de recursos naturals procedents d’activitats extractives, contemplades per 
l’article 47.6.a del text refós de la Llei d’urbanisme.
En relació al Pla Territorial parcial de Ponent, la proposta s’ubica en sòl de 
protecció preventiva, que d’acord amb l’article 2.10.3 considera “en general el  
sòl de protecció preventiva una opció preferent per a implantacions admeses 
en sòl no urbanitzable”.
En relació al planejament general, l’article 21 “Regulador dels usos” del Text 
refós de les normes subsidiàries de planejament, especifica que són prohibits  
els usos no compresos dins la qualificació. En l’article 70 “Zona 13.Zona de 
secà” del mateix text refós, entre els usos permesos no hi figura l’ús extractiu;  
iguals especificacions es donen en els corresponents articles del Text refós 
articulat de les normes subsidiàries de planejament.
En l’article 20 “Definició de paràmetres reguladors d’usos i activitats” del Pla 
especial de millora del medi rural, s’especifica que els usos prohibits són els 
que no s’indiquen explícitament en cada categoria i tipus de sòl. En l’article 
29 “Zona 13.Zona de secà” del mateix Pla, l’ús extractiu no hi es contemplat. 
.../...”
 

VI. Segons informe de secretaria, emès en data 24 d’abril de 2017, per denegar la 
llicència d’obres sol·licitada pel senyor Joan Sàez Solanes actuant en nom i 
representació de la societat Pedreres Sáez, SL, per a l’extracció de pedra (Explotació 
i restauració) al polígon 17, parcel·les 115 i 116 del terme municipal de les Borges 
Blanques, (Expedient d’obra núm. 044/16), cal tenir en compte l'acord de la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Lleida de data 23 de febrer de 2017 i les consideracions 
contingudes en el mateix abans referides.
 Normativa aplicable 
I.- L’article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme regula el règim jurídic de les llicències urbanístiques i 
estableix:

“1. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar d'acord amb el que estableixen 
aquesta Llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.
2. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències 
urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. El sentit 
positiu del silenci administratiu en aquesta matèria s'entén sens perjudici del 
que disposa l'article 5.2 i en el marc del que estableix la legislació aplicable 
sobre procediment administratiu comú.
3. L'expedient per atorgar la llicència urbanística ha d'incorporar els informes 
de caràcter tècnic i jurídic. L'informe previ del secretari o secretària de 
l'ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin 
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable. També 
ho és en els supòsits de manca d'altra assistència lletrada. Totes les 
denegacions de llicències urbanístiques han d'estar motivades.
.../...”

II.-  L’Ordenança Fiscal número 1, de la Diputació de Lleida, Reguladora de les 
insercions en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per la qual s’estableix  la  
taxa  per  inserció  d’anuncis  en  aquest Butlletí.
III.- L’Ordenança Fiscal núm. 13 d’aquest ajuntament reguladora de la Taxa per 
expedició de documents administratius estableix a l’article 7 que “En tots els 
expedients a instància de part, en els quals calgui publicar edictes als butlletins i 
diaris oficials o en diaris de premsa ordinària, .../..., els costos seran a càrrec del 
promotor de l’expedient.”
 

 



 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les facultat atorgades pel 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada pel senyor Joan Sàez 
Solanes actuant en nom i representació de la societat Pedreres Sáez, SL, per a 
l’execució del projecte d’extracció de pedra (Explotació i restauració) al polígon 17, 
parcel·les 115 i 116 del terme municipal de les Borges Blanques. (Expedient d’obra 
núm. 044/16), d’acord amb les consideracions contingudes a l’acord de la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Lleida en sessió de data 23 de febrer de 2017 descrites a 
l’antecedent V.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de l’edicte d’informació 
pública del projecte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 71 de data 14 
d’abril de 2016 a Pedreres Sáez, SL amb CIF B-25535253, per import de 35,00€.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma i donar-ne compte al 
Departament de recaptació als efectes oportuns.

 

Expedient 45/2017. Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable

ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT PER PART PEDRERES SÁEZ, SL A LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MUNICIPAL EXP. NÚM. 005/17
 
ANTECEDENTS
En data 16 de gener de 2017el senyor Joan Sàez Solanes en representació 
de la societat Pedreres Sáez, SL va sol·licitar la llicència urbanística 
municipal, per a l’execució del projecte d’extracció de pedra (Explotació i 
restauració) al polígon 17, parcel·les 127, 128 i 129 (actualment amb la 
concentració parcel·lària polígon 517, parcel·la 91) del terme municipal de les 
Borges Blanques, i que consta amb el núm. d’expedient 005/17.
 
Iniciats els tràmits per a l’obtenció de la llicència sol·licitada, d’acord el previst 
a l’article 49.1.a de la Llei d’urbanisme i als articles 49 a 55 de Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, el projecte es va sotmetre a exposició pública mitjançant 
la publicació del corresponent edicte durant un mes al tauler d’anuncis físic i 
electrònic de l’Ajuntament, des del dia 16 de febrer al 16 de març de 2017 i al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 36 de data 21 de febrer de 2017.
 
La taxa per la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, és de 38,00€.
 
En data 20 d’abril de 2017, amb registre d’entrada núm. 1194/18, el senyor 
Joan Sàez Solanes en representació de la societat Pedreres Sáez, SL, 
presenta un escrit en què comunica el desistiment a la realització d’aquest 
projecte fins que estigui aprovat al Pla d’Ordenació Urbana Municipal que es 
troba en tràmit, atès que la normativa urbanística municipal vigent no 
contempla l’ús d’extracció de pedra.
 
En data 24 d’abril de 2017 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es 
basa en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

 



 

 
“Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, regula en el seu article 94 el 
desistiment i la renúncia dels interessats en els procediments 
administratius, en els següents termes:
 
“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats.
1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no 
estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  
desistiment  o  la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà 
que permeti la seva constància, sempre que incorpori les signatures 
que corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
4. L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  
renúncia,  i  ha  de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  
havent-s’hi  personat  tercers  interessats, aquests  n’instin  la  
continuació  en  el  termini  de  deu  dies  des  que  van  ser  notificats  
del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta 
interès general o és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, 
l’Administració pot limitar els efectes del desistiment o la renúncia a 
l’interessat i el procediment segueix.”
 
Segona.-  L’Ordenança Fiscal número 1, de la Diputació de Lleida, 
Reguladora de les insercions en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, per la qual s’estableix  la  taxa  per  inserció  d’anuncis  en  
aquest Butlletí.
 
Tercera.- L’Ordenança Fiscal núm. 13 d’aquest Ajuntament Reguladora 
de la Taxa per expedició de documents administratius estableix a 
l’article 7 que “En tots els expedients a instància de part, en els quals 
calgui publicar edictes als butlletins i diaris oficials o en diaris de 
premsa ordinària, .../..., els costos seran a càrrec del promotor de 
l’expedient.””

 
 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques 
exposades, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Acceptar completament el desistiment comunicat pel senyor Joan 
Sàez Solanes en representació de la societat Pedreres Sáez, SL de 
l’expedient d’obres núm.005/17 per a l’execució del projecte d’extracció de 
pedra (Explotació i restauració) al polígon 17, parcel·les 127, 128 i 129 
(actualment amb la concentració parcel·lària polígon 517, parcel·la 91) del 
terme municipal de les Borges Blanques de les Borges Blanques, ja que 
aquestes obres no es faran fins que estigui aprovat al Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal que es troba en tràmit, atès que la normativa urbanística municipal 

 



 

vigent no contempla l’ús d’extracció de pedra.
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la publicació de l’edicte 
d’informació pública del projecte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 36 de data 21 de febrer de 2017 a Pedreres Sáez, SL amb CIF 
B-25535253, per import de 38,00€:
 
Tercer.- Declarar conclús l’expedient d’obres núm. 005/17 esmentat i les 
actuacions practicades i arxivar-lo sense més tràmit.
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma i donar-ne 
compte al Departament de recaptació als efectes oportuns.
 

 

Expedient 15/2017. Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable

Desistiment del senyor Joan Sáez Solanes en representació de l’empresa 
PEDRERES SÁEZ, SL per realitzar el moviment de terres (aplanar i anivellar la finca) 
al polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges Blanques (llicència 
d’obres municipal exp. 229/09) 
ANTECEDENTS
 Primer.- En data 4 de gener de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar la 
concessió de la llicència urbanística municipal, amb núm. d’expedient 229/09, a 
Pedreres Sáez, SL per dur a terme el moviment de terres (aplanar i anivellar la finca) 
al polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges Blanques, realitzant els 
treballs següents:

        Càrrega i transport dels residus dipositat a l finca a l’abocador corresponent
        Estesa i anivellació de terres en la zona afectada
        Plantació d’oliveres i espècies de flora autòctona en la zona afectada. 

Aquesta es va notificar als interessats en data 11 de gener de 2010.
 Segon.- En data 25 d’abril de 2017, amb registre d’entrada núm. 1251/18, el senyor 
Joan Sáez Solanes, en representació de l’empresa PEDRERES SÁEZ, SL, comunica 
que les obres descrites a l’antecedent primer no s’han iniciat i no hi ha intenció de 
realitzar-les i sol·liciten la devolució de l’import de 277,11€ corresponent a l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres liquidat per a l’obtenció de la llicència d’obra 
referida.
 En data 5 de maig de 2017 s’ha emès informe-proposta de secretaria que es basa 
en les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
 “Primera.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula en el seu article 94 el desistiment i la renúncia dels 
interessats en els procediments administratius, en els següents termes: 
“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats.
1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per 
l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si  l’escrit  d’iniciació  l’han  formulat  dos  o  més  interessats,  el  desistiment  o  la 
renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la 
seva constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord 
amb el que preveu la normativa aplicable.
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4. L’Administració  ha  d’acceptar  per  complet  el  desistiment  o  la  renúncia,  i  ha  
de declarar  conclús  el  procediment  llevat  que,  havent-s’hi  personat  tercers  
interessats, aquests  n’instin  la  continuació  en  el  termini  de  deu  dies  des  que  
van  ser  notificats  del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès general o 
és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració pot limitar els 
efectes del desistiment o la renúncia a l’interessat i el procediment segueix.” 
Segona.- De conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 102 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
es merita  en  el  moment  d’iniciar-se  la construcció,  instal·lació  o  obra,  encara  
que  no  s’hagi obtingut la llicència corresponent.” 
D’acord amb els antecedents descrits i les consideracions jurídiques exposades, la 
Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
Primer.- Acceptar completament el desistiment comunicat pel senyor Joan Sáez 
Solanes en representació de l’empresa PEDRERES SÁEZ, SL de l’expedient d’obres 
núm.229/09 per dur a terme el moviment de terres (aplanar i anivellar la finca) al 
polígon 14, parcel·la 12 del terme municipal de les Borges Blanques ja que aquestes 
obres no es faran. 
Segon.- Aprovar la devolució de l’ICIO amb un import de 277,11€, per no haver-se 
dut a terme les obres sol·licitades.
 Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma i donar-ne compte al 
Departament de recaptació als efectes oportuns.

 

Expedient 10/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 
Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada,  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 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  la  següent  comunicació  efectuada  pel 
peticionari  i  donar  la  conformitat  amb les condicions que es contenen en el  seu 
informe,  segons  els  imports  que,  amb  caràcter  previ,  es  van  satisfer  en  règim 
d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:
 
NÚM. 
LIQUIDACIÓ

NOM I 
COGNOMS

LOCALITZACIÓ PRESSUPOST
QUOTA 
TOTAL

OBRES A 
REALITZAR

Exp. 10/2017  
(Gestiona)
Exp. obra 
79/17

 
av. Francesc 
Macià, 19

753,65€ 49,15€

Arreglar la 
façana (sense 
modificacions 
estructurals)

ICIO 26,15  
TAXA 20,00  
PLACA 3,00  
 

 



 

 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

Expedient 36/2017. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l
´Administració Local per a desenvolupar activitats privades [terceres i 
següents activitats]

RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER 
A UN SEGON LLOC DE TREBALL EN EL SECTOR PRIVAT
En data 28 d’abril  de 2017, el  senyor ....... amb DNI ........,  oficial  2a adscrit  a  la 
Brigada Municipal, inclòs dins la categoria de personal laboral fix, ha presentat un 
escrit en el que sol·licita que se li reconegui la compatibilitat per exercir per compte 
propi treballs de pintura i jardineria per les tardes. 
En virtut del que s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les 
incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions  publiques  (LI)  i  al 
Decret 214/1990, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les 
entitats locals (RP); a la vista de la documentació aportada i considerant l’informe 
favorable  lliurat  per  Secretaria,  resulta  que  la  petició  es  pot  autoritzar  per  no 
relacionar-se  directament  amb  l’activitat  privada  que  es  vol  exercir  amb  la  que 
desenvolupa  en  el  seu  lloc  de  treball  a  l’ajuntament  i  no  concórrer  cap  de  les 
limitacions o prohibicions aplicables.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions acordades en sessió plenària de 30 de juliol de 2015 i d’acord amb 
l’article 60.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, compta 
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa competent, reunida en sessió 
ordinària de 18 de maig de 2017.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, en exercici de la delegació 
efectuada pel Ple municipal en data 30 de juliol de 2015, l’adopció dels següents 
ACORDS:
Primer.-  Autoritzar  al  senyor  ......,  amb DNI  .......,  oficial  2a  adscrit  a  la  Brigada 
Municipal, inclòs dins la categoria de personal laboral fix, la compatibilitat per exercir 
per compte propi treballs de pintura i jardineria per les tardes.
Segon.- Sotmetre l’autorització de compatibilitat les condicions següents:
L’activitat objecte de compatibilitat en cap cas es pot relacionar directament amb 

les activitats que desenvolupa en el seu lloc de treball a l’ajuntament.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi 

de lloc de treball.
 L’autorització de compatibilitat està condicionada, al compliment estricte de la 

jornada i l’horari en el lloc de treball de l’Ajuntament
La suma de les dues jornades no pot superar la jornada ordinària establerta a 

l’Ajuntament incrementada en un 50%.
Els serveis prestats en l’activitat privada autoritzada no computen a efectes de 

triennis, de drets passius o de pensions per a la seguretat social. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat en temps i forma.

 

Expedient 104/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS
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Per Resolució TES/541/2017, de 13 de març publicada al DOGC núm. 7333 de data 
21 de març de 2017 es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels 
ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
D’acord amb les bases que regeixen aquesta convocatòria, la Junta de Govern Local 
acorda:
Primer.- Aprovar la Memòria tècnica d’arranjament de camins del terme municipal de 
les Borges Blanques, redactada per l’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals 
Piera, amb un pressupost de 119.903,20€ (IVA vigent inclòs).
Segon.- Concórrer a aquesta convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat 
dels residus de la construcció amb marcatge CE per a l’actuació d’arranjament dels 
camins  de  terra  en  aquest  terme  municipal,  promoguda  per  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques.
Tercer.- La quantia de la subvenció que se sol·licita, per import de 61.919,99€ (IVA 
vigent  inclòs),  és  conforme  amb  els  criteris  que  estableixen  les  bases  de  la 
convocatòria.
Quart.- L’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a finançar la part del 
pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada. Igualment es compromet en cas 
d’atorgament  de la  subvenció  sol·licitada,  a complir  la  normativa  legal  vigent  per 
aquest tipus d’ajut i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria 
promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya.
Cinquè.  L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques assumeix  les  responsabilitats  que 
puguin derivar-se de la realització de les actuacions i de la inversió objecte de la 
subvenció sol·licitada.
Sisè.-  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 
tramitació i signatura dels documents corresponents.
 

 

Expedient 118/2017. Subvenció club futbol Borges

APROVACIÓ DE BESTRETES A ENTITATS DE LA POBLACIÓ 
D’acord amb les peticions efectuades per diverses entitats de la població

Vist  l'  article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions que estableix  que:  “Es podran realitzar  pagaments  anticipats 
que suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per a que aquestes entitats puguin desenvolupar les 
seves activitats”.

Vist que al pressupost de l' Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2017 
existeix  les corresponents  partides amb crèdit  disponible  i  amb assignació 
nominativa a les entitats esmentades

Vist  que  l'article  65.3  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de juliol  pel  qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions estableix que l'acte de concessió de les subvencions directes 
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió.

Vist  que l'  acord  de concessió  ha  d'  incloure  els  extrems que estableix  l'  

 



 

anterior article 65.3.

Vist que aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes per la mateixa 
finalitat provinents d'altres Administracions o Ens públics o privats.

Vist  que  per  part  de  l'  Ajuntament  s'admet  la  possibilitat  de  realitzar  una 
bestreta i que per acord de Junta de Govern Local es pugui dur a terme

S' ACORDA: 

PRIMER: Concedir  una  bestreta  a  les  següents  entitats  a  compte  de  la 
subvenció anual destinada al pressupost nominativament 

Club de Futbol Borges : 5.500,- Euros

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. 

 

Expedient 71/2017. Sol·licitud de subvencions adquisició novetats editorial per 
a la biblioteca

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  EN  ESPÈCIE  A 
L’OFICINA  DE  SUPORT  A  LA  INICIATIVA  CULTURAL  PER  A 
L’ADQUISICIÓ  DE  NOVETATS  EDITORIALS  PER  A  LA  BIBLIOTECA 
COMARCAL DE LES BORGES BLANQUES
 
En  el  DOCG  núm.  7639  de  data  15  de  maig  de  2017  s’ha  publicat  la 
Resolució CLT/1002/2017, de 3 de maig, pel qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s’aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit  del  patrimoni  cultural  per  l’any 2017 en la  línia  de subvencions en 
espècie  per  a  l'adquisició  de  novetats  editorials  en  català  o  en  occità 
destinades a les biblioteques públiques.
 
Donat que l’Ajuntament de Les Borges Blanques és titular de la Biblioteca 
comarcal Marquès d’Olivart i creu convenient acollir-se a aquesta subvenció 
per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca.
 
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  en  espècie  a  l’Oficina  de  Suport  a  la 
Iniciativa Cultural per a l’adquisició de novetats editorials per a la biblioteca 
comarcal de les Borges Blanques, per import de 6.000,00 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.
 

 

Expedient 119/2017. DENEGACIÓ Concessió directa de subvencions

DENEGACIÓ  DE  LA  SUBVENCIÓ  A  L’ASSOCIACIÓ  DE  DIABÈTICS 
SUBDELEGACIÓ  DE  LES  BORGES  BLANQUES  CORRESPONENT  A 
L’EXERCICI 2016 
En data 4 de maig de 2017 ha tingut entrada en el registre de l’Ajuntament instància 
presentada pel Sr. Francisco Fernández Vera, en representació de l’Associació de 
Diabètics de Catalunya, Delegació de Lleida, en què manifesta l’acceptació i aporta 
els justificants de la subvenció de 1.350,00 euros, corresponent a l’anualitat 2016. 
Encara que aquesta subvenció estava prevista nominativament en el pressupost de 
despeses de l’exercici 2016, la seva sol·licitud s’ha efectuat un cop tancat l’exercici 
de  referència  i,  per  tant,  d’acord  amb  la  normativa  reguladora  en  matèria 
pressupostària dels ens locals i del previst en les bases d’execució del pressupost, 
no es pot atorgar. 
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.-  Denegar  l’atorgament  de  la  subvenció  per  import  de  1.350,00  euros  a 
l’Associació  de  Diabètics  Subdelegació  de  les  Borges  Blanques,  corresponent  a 
l’exercici 2016. 
Segon.-  Comunicar  aquest  acord  als  interessats  amb  el  corresponent  peu  de 
recursos.
 

 

Expedient 50/2017. Sol·licitud d'assistència a accions formatives de jardineria

AUTORITZACIÓ  ASSISTÈNCIA  A  UN  CURS  PER  PART  DEL  PERSONAL  I 
PAGAMENT DESPESES 

El personal de l’Ajuntament que tot seguit es relaciona, ha sol.licitat l’autorització i el  
pagament de les despeses per l’assistència al curs que organitza l’Administració. 
La Junta de Govern Local,  en exercici  de les delegacions efectuades per Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  per  unanimitat  dels  membres 
presents ACORDA: 
Autoritzar  l’assistència del/s  treballador/s  al  curs corresponent  i  fer-se càrrec  del 
cost  amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar que la 
suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2015, no pot superar les 
40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les hores de treball 
que excedeixin d’aquestes 40 hores. 
NOM CURS ENTITAT DIES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT

2  treballadors  de 
Jardineria 

Maneig  i 
tècniques  de 
l’agricultura 
ecològica.

COEAC Barcelona
Col.leggi  Oficial 
d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya

16 i 17 de juny  Matrícula:  130 € 
per persona

 Dietes,  parking i 
desplaçaments
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Expedient 155/2017. .Resolució recurs de reposició Clece

RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER CLECE S.A. CONTRA 
L’ACORD  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  D’ADJUDICACIÓ  DEL 
CONTRACTE DE SUPORT AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
En  data  20 de  març  de  2017  la  Junta  de  govern  Local  va  acordar  adjudicar  el 
contracte  de  suport  al  servei  d’atenció  domiciliària,  licitat  mitjançant  procediment 
obert, tramitació ordinària, a l’empresa Residència 3ª Edat L'Onada, S. L., per haver 
resultat l’oferta més avantatjosa als interessos municipals d’acord amb el contingut 
de la proposta econòmica i tècnica presentada a la licitació i les millores proposades, 
tal com figura a l’expedient, així com les condicions previstes en el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques que regeixen la licitació, essent la proposta 
econòmica presentada i acceptada la següent: 
Preu atenció personal       15,94 €/h + IVA
Preu atenció personal       13,78 €/h + IVA 
Aquest acord fou notificat a les dues empreses licitadores en data 21 de març de 
2017. 
En data 21 d’abril  de 2017 l’empresa Clece SA va presentar recurs de reposició 
contra l’esmentat acord d’adjudicació, en base a unes al·legacions a partir de les 
quals es demanava la declaració de nul·litat de l’esmentat acord i subsidiàriament  la 
seva anul·labilitat. 
Les al·legacions formulades han estat analitzades en l’informe emès pels tècnics que 
van valorar les propostes, i que es basa en les CONSIDERACIONS que tot seguit es 
transcriuen: 
 “PRIMERA.-  FALTA  DE  CONCRECIÓ  I  FALTA  DE  MOTIVACIÓ  DE 
L’ADJUDICACIÓ 
Segons el recurrent, en la valoració de l’apartat “aspectes organitzatius del servei” 
del  criteri  que depèn d’un judici  de valor  “A.1.  Organització  del  servei  i  recursos 
humans”, es va atorgar la mateixa puntuació a ambdues propostes, en concret 9 
punts, i consideren que la valoració d la proposta de l’empresa Residència 3a edat 
L’Onada  (en  endavant  L’ONADA)  no  s’adequa  suficientment  als  requeriments 
establerts al plec. Es considera que no és comprensible ni lògic ja que la proposta de 
Clece SA detalla tots els apartats que preveien els plecs i la proposta de L’ONADA no 
preveu  l’apartat  específic  de  com  s’organitzarà  el  servei.  Es  qualifiquen  les 
puntuacions d’”errònies i  arbitràries,  no sent  proporcionals,  racionals  i  raonables” 
vulnerant-se el principi d’igualtat de tracte. 
En la valoració d’aquest apartat, que recordem depèn d’un judici de valor, es va tenir 
en compte la informació facilitada per les empreses. Clece SA va detallar tots els 
apartats  de manera  sistemàtica  i  ordenada,  tal  com recull  l’informe de valoració, 
atorgant-se 9 punts. Per la seva banda, L’ONADA, tot i  mancar l’apartat específic 
 d’organització  del  servei  i  no  valorar-se  l’organigrama  presentat  per  no  afegir 
informació relativa al servei, va rebre la mateixa puntuació per haver presentat una 
explicació dels sistemes de coordinació i supervisió així com de seguiment i mitjans 
per garantir  la traçabilitat  que aportaven informació suficientment satisfactòria  per 
entendre  la  proposta  d’organització  del  servei  i  dels  recursos  humans.  No  es 
tractava només de “titular” els apartats sinó de dotar de contingut les propostes. Per 
tant,  en  la  valoració  de  L’ONADA en  aquest  apartat,  lluny  de  caure  en  l’error, 
l’arbitrarietat, la manca de proporcionalitat, es va considerar aportada la descripció 
de l’organització del servei i  dels seus recursos humans, de manera entenedora i 
satisfactòria. 

 



 

SEGONA.- INCORPORACIÓ EX NOVO DE SUBCRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR 
Segons el recurrent, en l’apartat “A.4. Viabilitat de la Proposta” s’introdueixen tres 
nous subcriteris que no es trobaven previstos en el PCAPPT. 
No  podem sinó  donar  la  raó  al  recurrent  en  quan  que  la  incorporació  de  nous 
subapartats  i  subcriteris  no  establerts  prèviament  en  els  plecs  suposa  una  greu 
infracció dels principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència, provocant 
la nul·litat de ple dret de l’adjudicació efectuada. 
No  obstant  això,  en  el  cas  concret  que  ens  ocupa,  aquests  serveis  tècnics 
considerem que no s’han introduït nous subcriteris dels previstos en els plecs, sinó 
simplement un desglossament del ja previst. Així, dels plecs es desprèn el següent: 
“A.4. Viabilitat de la proposta, fins a 6 punts
Previsions econòmiques (financeres i de tresoreria), de l’entitat licitadora en relació a  
la prestació del servei.
Inclourà un detall dels costos dels serveis, especificant costos directes de personal,  
absentisme previst, costos de transport, costos de supervisió, costos d’estructura,  
etc.” 
Per la seva banda, l’informe de valoració es pronuncia de la següent manera: 
Viabilitat de la proposta   
Especificació de conceptes
 
Quantificació dels costos
 
 
Explicació  dels  resultats 
obtinguts

En la proposta presentada es detallen 
els  costos  indicats  en  els  plecs  de 
clàusules. 2 punts
Els costos apareixen quantificats  a la 
proposta. 2 punts
S’explica  com  es  calculen  cadascun 
dels costos desglossats en l’estudi de 
viabilitat. 2 punts

6 punts

 
Es pot observar que aquest “nous subcriteris”, segons el recurrent, no són sinó una 
especificació del ja previst en els plecs, ja què l’especificació de conceptes és un 
detall dels costos, i la seva quantificació i l’explicació d’on procedeixen s’englobaria 
raonablement dins de les previsions econòmiques. 
El fet que es decidís efectuar aquesta divisió i valorar-la d’aquesta manera, respon a 
la  voluntat  d’oferir  una  valoració  transparent  i  objectiva  i  facilitar  als  licitadors  la 
comprensió de com s’ha arribat a l’atorgament d’aquesta puntuació. 
D’haver  decidit  no  especificar  aquests  conceptes,  el  resultat  de  la  valoració  no 
hagués diferit. 
TERCERA.- INAPLICACIÓ I ERROR MANIFEST DE PONDERACIÓ DEL CRITERI 
DE VALORACIÓ “A.4. VIABILITAT DE LA PROPOSTA” 
Segons  el  recurrent,  la  proposta  efectuada  per  l’adjudicatària  no  és  viable, 
vulnerant-se el principi de lliure competència, per dos motius: 

No es té en compte l’increment salarial de l’1% previst en el conveni d’aplicació.
No s’ha inclòs el cost de les millores proposades. 

El recurrent entén que tenint-se en compte els dos punts anteriors, els ingressos 
previstos no cobririen les despeses, no podent garantir la correcta execució de la 
prestació durant tota la seva vigència. 
Analitzant els punts citats, podem comprovar que encara que es tingués en compte 
l’increment de l’1% salarial exposat, el benefici de l’empresa adjudicatària continuaria 
essent positiu. Per la banda de les millores, si bé és cert que els seus costos no 
s’han tingut  en compte en l’estudi  de viabilitat,  es tracta  de serveis  “extres”  que 
dependran de la demanda que tinguin dels usuaris,  difícilment quantificables. Així 
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mateix, els serveis gratuïts que s’ofereix tenen una incidència poc significativa en els 
costos, ja què el seu nombre és baix. Per la resta, s’ofereixen descomptes, el que 
implica que aquesta prestació de serveis tindrà un retorn d’ingressos, que tampoc 
s’han tingut  en compte en l’estudi  de viabilitat.  Per tant,  s’entén que si  s’hagués 
previst el cost dels serveis inclosos en les millores, també s’haurien d’haver previst 
els ingressos, fet que presumiblement augmentaria el benefici de l’empresa. 
El  recurrent  manifesta que l’adjudicació acordada per l’Ajuntament  de les Borges 
Blanques “es deriva incomprensible, inexplicable i incorrecta”, entre d’altres, perquè 
s’han valorat  erròniament les propostes presentades per les parts.  Des d’aquests 
serveis  tècnics se’ns  fa  difícil  entendre  aquests termes quan l’estudi  de viabilitat 
presentat per la seva representada indica uns percentatges absolutament arbitraris, 
sense especificar com s’han calculat i, ni tant sols, es fa una previsió per cada un 
dels anys estimats de durada del contracte.
Així,  l’estudi  aportat  és  manifestament  insuficient,  mancat  dels  paràmetres  que 
raonablement hauria d’incloure, independentment que es trobin o no especificats en 
els plecs. 
En conclusió, es considera que l’estudi econòmic presentat per l’adjudicatària és el 
més objectiu i justificat i és el suficientment complet i detallat com per a entendre que 
pot ajustar-se a la realitat de l’explotació.” 
Per  tot  l’exposat,  d’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de 
procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  la  Junta  de 
Govern Local, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer.-  Desestimar el recurs de reposició interposat per CLECE SA contra l’acord 
de Junta de Govern Local de 20 de març de 2017, en base a les consideracions 
manifestades en l’informe tècnic transcrit en els antecedents d’aquest acord.  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats amb l’advertiment que contra aquest, 
que exhaureix la via administrativa, únicament procedeix la interposició de recurs 
davant  del  Jutjat  Contenciós Administratiu  de Lleida, en el  termini  de dos mesos 
comptats des del dia de rebre aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 
46.1  de la  Llei  29/1998,  de 13  de juliol,  reguladora  de la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa. 

 

Expedient 63/2017. Aprovació factura urgent

 
 DECRET  D’ALCALDIA

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

17/17 01/04/17 Túbal, S.C.C.L.
Actuació Quico el Célio, el Noi 

i el Mut de Ferreries      (1 
d’abril de 2017)

3.260,95 €

 

Segon.-  Donar compte d’aquest  decret  a  la Junta de Govern Local  per  a  la  seva 
ratificació. 

Les Borges Blanques, signat digitalment al marge 
L’Alcalde                                                                                        La secretària                 

          
          
          
      

 
 
 
 
 

 

Expedient 121/2017. Aprovació factura urgent

 
DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 100/2017

 
Assumpte: Aprovació pagament factures urgents
 
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 les despeses que tot seguit es relacionen: 
 

Núm. Factura
Data 

Factura
Proveïdor Concepte Import

1/17 18/05/17 Parra Farré, Pau
Servei de recerca i redacció 

llibre centenari del FC Borges
637,50 €

6/17 18/05/17 Macià Farré, Marc Servei de recerca i redacció 637,50 €

 



 

llibre centenari del FC Borges

 Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. 
Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge 
L’Alcalde                                                                           La secretària    

 

Expedient 157/2017. Renúncia a la Celebració del Contracte d'obres Col·lector 
Raval de Lleida i c/ Canal d'Urgell 1a fase

RENÚNCIA AL CONTRACTE D’OBRES: COL·LECTOR DEL RAVAL DE LLEIDA I CARRER CANAL D'URGELL 
PRIMERA FASE.

En data 19 d’abril de 2017 la Junta de Govern Local va 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, junt amb el 
corresponent el Plec de clàusules administratives particulars. 
Aquesta licitació ha estat publicada al perfil del contractant i al BOP de Lleida número 
80 de 26 d’abril de 2017, finalitzant el termini per a la presentació de propostes el dia 
22 de maig de 2017.
 Per part de l’arquitecte municipal, redactor del projecte, s’ha emès un informe en el 
que es proposa la renúncia a aquesta licitació pels motius següents:
 “Informe tècnic
Ref: contractació de l’obra del col·lector dels carrers canal d’Urgell i raval de  
Lleida 1ª fase.
En atenció al projecte referit, de la meva redacció, he pogut comprovar la naturalesa  
del terreny detectada en l’inici de l’obra d’urbanització del carrer Pintor Iglésias.
El subsòl de l’àmbit d’actuació és format per una capa important de roca sorrenca,  
raó per què l’execució de l’obra projectada segons el  document actual es veuria  
afectada  per  un  preu  contradictori,  degut  a  la  diferent  naturalesa  de  la  partida  
pressupostada d’excavació en terreny compacte.
Dit preu contradictori amb tota seguretat comportaria un increment del cost de l’obra  
superior al 25% de l’import d’adjudicació.
Atès que no s’ha procedit a l’obertura de les pliques es proposa:
1 – renunciar al projecte en la seva formulació actual.
2 – reiniciar el procés de contractació un cop efectuada la modificació del projecte.”
L’article  155  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  preveu  la 
possibilitat que l’òrgan de contractació renunciï a celebrar el contracte per al que hagi 
efectuat  la  corresponent  convocatòria  havent  de  notificar-ho  als  candidats  o 
licitadors.  Preveu  que  aquesta  renúncia  només  pot  acordar-se  per  l’òrgan  de 
contractació abans  de  l'adjudicació,  podent  renunciar-se  únicament  per  raons 
d’interès públic degudament justificades en l'expedient, no podent promoure’s nova 
licitació per idèntic objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar 
aquesta renúncia.
Per  tot  l’exposat,  d’acord  amb  l’article  88.6  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  de 
procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  la  Junta  de 
Govern Local, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.-  Renunciar  a  la  celebració  de  la  CONTRACTACIÓ  DE  L’OBRA 
COL·LECTOR DEL RAVAL DE LLEIDA I  CARRER CANAL D'URGELL PRIMERA 
FASE aprovada i convocada per acord de la Junta de Govern Local de 19 d’abril de 
2017 davant la impossibilitat tècnica d’executar el projecte aprovat a la vista de les 

 



 

consideracions exposades en l’informe tècnic transcrit.
Segon.-  Notificar aquest acord a tots els licitadors o candidats que hagin presentat 
les seves propostes amb la devolució íntegra de les mateixes sense obrir-les, amb 
l’advertiment  que contra  aquest  acord,  que posa fi  a  la  via administrativa  es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida. 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.
Tercer.-  Donar  publicitat  d’aquest  acord  a  l’e-Tauler  i  al  perfil  del  contractant  als 
efectes oportuns.
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