
 

Anonimitzada JGVL 13abril4 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/13 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / d’abril / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 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:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
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

Abans d’iniciar,  fa constar  que es retira  el  punt  núm. 14 de l’ordre del  dia:  

 



 

“Proposta adjudicació de contracte menor de servei de muntatge de suport per 
a  cortina  al  plató  de  les  Borges  TV”,  per  tal  de  poder  estudiar  més 
detingudament aquest assumpte

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 26 de març de 2018, es 
dona la  mateixa  per  llegida  i  s'aprova per  unanimitat  del  nombre legal  de 
membres que són cinc.

 

2.- Expedient 1089/2018. Personal biblioteca autorització assistència al 
Saló del còmic i pag. despeses

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL SALÓ DEL CÒMIC PER PART DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  …..,  han  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir al Saló del còmic que se celebra a Barcelona, 
el  divendres  13 d’abril  de  2018.  L’assistència  al  Saló  del  còmic  és  per  a 
comprar  llibres  per  a  la  biblioteca,  ja  que  el  Servei  de  Biblioteques  l’ha 
subvencionat amb 500 euros.
 
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 de les treballadores al Saló del còmic. 
 
Nom: 
Dia: 13 d’abril de 2018
Esdeveniment: Saló del còmic
Lloc de realització: Barcelona
 
Nom: 
Dia: 13 d’abril de 2018

 



 

Esdeveniment: Saló del còmic
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Quilometratge i pàrquing

 

3.- Expedient 1085/2018. aprovació assistència Fira

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA FIRA PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  la  biblioteca  d’aquest  Ajuntament,  …..,  ha  sol·licitat 
l’autorització per poder assistir a la Fira Encontats que se celebra a Balaguer, 
el diumenge 15 d’abril de 2018. L’assistència a aquesta Fira és per a comprar 
llibres  infantils  per  a  la  biblioteca,  ja  que  el  Servei  de  Biblioteques  l’ha 
subvencionat amb 300 euros.
 
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 de la treballadora a la Fira Encontrats. 
 
Nom: 
Dia: 15 d’abril de 2018
Fira: Encontats
Lloc de realització: Balaguer
Aportació Ajuntament: Quilometratge

 

4.- Expedient 1090/2018. ….autorització assistència curs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament, …, ha sol·licitat l’autorització 
per poder assistir  a un curs de formació que se celebra a la Biblioteca de 
Balaguer, el dimecres 11 d’abril 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:

 



 

 
Autoritzar l’assistència de la treballadora al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, 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: 
Dia: 11 d’abril de 2018
Lloc: Biblioteca de Balaguer
Aportació Ajuntament: Quilometratge

 

5.- Expedient 913/2018. Organització d'Actes Públics. Grup d'Esplai 
Apassomi. Centre cívic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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 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’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
 

  CENTRE CÍVIC (SALA D’ACTES)
  
ENTITAT :                   GRUP D’ESPLAI APASSOMI         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        info@apassomi.org
 DIA UTILITZACIÓ :      18/05/2018
 HORARI :                     de 20 h. a 23 h.
 MOTIU  :                     "REUNIÓ  DE  FAMÍLIES  DE  MINICOLÒNIES, 
COLÒNIES I CAMPAMENTS”
 

 



 

MATERIAL
         Megafonia 

3 taules
Pantalla (el projector el portaran ells)
Connexió elèctrica 

 

6.- Expedient 1082/2018. Organització d'Actes Públics. Associació de 
caçadors. Centre cívic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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 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’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
 

  CENTRE CÍVIC (SALA D'ACTES) 
 
ENTITAT :                  ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS BORGES         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcel_miret@hotmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      04/05/2018
 HORARI :                     de 19 h. a 23 h.
 MOTIU :                       "REUNIÓ GENERAL” 
MATERIAL 

50 cadires
1 taula

 

7.-  Expedient  1083/2018.  Organització  d'Actes  Públics.  Unitat 

 

mailto:marcel_miret@hotmail.com


 

d'Escolarització Compartida

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
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 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’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  :                  UNITAT  D’ESCOLARITZACIÓ  COMPARTIDA 
(UEC)         
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        uecborges@sinergia.org
 DIA UTILITZACIÓ :      23/04/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 14 h.
 MOTIU :                     "VENDA DE MATERIAL REALITZAT PELS ALUMNES” 
MATERIAL
            taula
 
Nota:  Aquesta sol·licitud està vinculada a  l’activitat  de Sant  Jordi  que farà 
l’entitat i que té aprovada per JGL de data 12 de febrer.
Per al subministrament de la taula caldrà que es posin en contacte amb la 
brigada el mateix dia. 

 

8.- Expedient 1086/2018. Club Juvenil Grums bestreta subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

 



 

APROVACIÓ DE BESTRETA A ENTITAT 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 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

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 la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

CLUB JUVENIL GRUMS  4.000,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  337 
48020 del pressupost de l’exercici 2018.

 

 



 

TERCER: Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal per tal de realitzar 
el pagament corresponent.

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

9.- Expedient 1045/2018. Adjudicació contracte privat de servei de creació, 
edició i impressió del llibre del centenari del FC Borges

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  PRIVAT  PER  A LA CREACIÓ, 
EDICIÓ I IMPRESSIÓ DEL LLIBRE DEL CENTENARI DEL FC BORGES
 
L’Ajuntament ha previst contractar la creació, edició i impressió de 500 exemplars 
del llibre del centenari del FC Borges, com una de les accions realitzades per a  
commemorar  la  fundació  del  club,  que  l’any  2017  va  celebrar  els  100  anys 
d’història.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 s’ha motivat la necessitat de  
dur a terme aquesta contractació, per tal de culminar les accions emmarcades en 
els actes de celebració dels 100 anys de la fundació del FC Borges que s’han dut  
a terme al llarg de l’any 2017 i plasmar amb imatges i entrevistes la història del  
club des dels seus inicis.
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Editorial Fonoll, SL B25617168 4.776,59 € (IVA no inclòs)

L'article 25 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix  que  són  contractes  privats  els  contracte  de  serveis  que  tinguin  per 
objecte la creació i interpretació artística i literària.
 
El  seu  article  26  disposa  que  els  contractes  privats  que  celebrin  les 
administracions públiques es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, 
en defecte de normes específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I  
del  Llibre  Segon  de  la  present  llei  amb  caràcter  general,  i  per  les  seves 
disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes 
de  dret  administratiu  o,  en  el  seu  cas,  les  normes  de  dret  privat,  segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Respecte als seus efectes, 
modificació i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat.
 
No  obstant  l’establert  en  el  paràgraf  primer,  als  contractes  mencionats  en  els 
números 1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran 
d’aplicació, a més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa  

 



 

en quan a la seva preparació i adjudicació, En quan als seus efectes i extinció les 
seran  aplicables  les  normes  de  dret  privat,  excepte  l’establert  en  els  articles 
d’aquesta llei relatius a les condicions especials d’execució, modificació, cessió, 
subcontractació  i  resolució  dels  contractes,  que  els  seran  d’aplicació  quan  el 
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor privat de 
serveis, atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import 
sense IVA).
 
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  un  cop aprovada  la  modificació  de  crèdit  02/2018 per 
atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els 
darrers  dotze mesos no s’ha  adjudicat  al  mateix  contractista,  altres contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del contracte 
menor de serveis.
 
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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.

f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 

 



 

Primer.- Adjudicar a l’empresa l’empresa Editorial Fonoll, SL, amb CIF B25617168 
el contracte privat de creació, edició i impressió de 500 exemplars del llibre del 
centenari del FC Borges, per tal de culminar les accions emmarcades en els actes 
de celebració dels 100 anys de la fundació del FC Borges que s’han dut a terme al  
llarg de l’any 2017 i plasmar amb imatges i entrevistes la història del club des dels 
seus inicis.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  4.967,65  €  (quatre  mil  nou-cents 
seixanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 4.776,59 € més 191,06 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest  contracte menor de 
serveis  s’ha comprovat  que no s’està alterant l’objecte del  contracte per  evitar 
l’aplicació  de  les  regles  generals  de  contractació  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present contracte privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional 
i  que,  individualment  o conjuntament,  superin  la  xifra  dels 15.000 € durant  els 
darrers dotze mesos
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
4.967,65 euros, amb càrrec a l’aplicació 341 226091 del pressupost general de 
l’Ajuntament, condicionant-ho als termes que resultin de l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit 02/2018
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
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 
signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 

10.-  Expedient  1049/2018.  Adjudicació  contracte  menor  d'obres  de 
formigonat per a la col.locació de tanca a la zona del canal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
FORMIGONAT PER A LA COL.LOCACIÓ DE TANCA A LA ZONA DEL CANAL
 
L’Ajuntament ha previst contractar l’obra de formigonat per a la col.locació d’una 
tanca a la zona del canal, per tal de donar seguretat als vianants.

 



 

 
Per provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 s’ha motivat la necessitat de  
dur  a  terme  aquesta  contractació,  per  tal  d’instal.lar  una  tanca  al  vial  que 
transcórrer  pel  costat  del  canal  i  d’aquesta  manera  donar  una  seguretat  als 
vianants que circulin per aquella zona i evitar possibles caigudes.
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Obres i Construccions 
Salvador París, SL

B25550005 2.031,25 € (IVA no inclòs)

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix que Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que 
fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el 
tipus o el projecte de l’obra
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, 
que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la realització de 
treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora 
del mitjà físic o natural 
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir  per  tramitar  l’expedient  de contractació  com a contracte menor d’obres, 
atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros (import sense 
IVA).
 
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.
 
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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.
f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Salvador París, SL, amb CIF 
B25550005, el contracte menor d’obres de formigonat per a la col.locació d’una 
tanca a la zona del canal, per tal de donar seguretat als vianants.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  2.457,81  €  (dos  mil  quatre-cents 
cinquanta-set euros amb vuitanta-un cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 2.031,25 € més 426,56 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar  constància  que  per  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte  menor 
d’obres s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del  contracte per evitar 
l’aplicació  de  les  regles  generals  de  contractació  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present contracte d’obres, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que,  
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € durant els darrers 
dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
2.457,81 euros, amb càrrec a l’aplicació 1531 21300 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
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 
signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 



 

 

11.-  Expedient  1050/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
reparació de la cisterna de les piscines municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REPARACIÓ DE LA CISTERNA DE LES PISCINES MUNICIPALS
 
L’Ajuntament ha previst  contractar  el  servei  de reparació de la  cisterna de les 
piscines municipals.
 
En data 26 de març de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Les piscines municipals de les Borges Blanques disposen d’un sistema de reg  
que s’alimenta des d’una cisterna d’uns 84 m3, la construcció de la qual data dels  
anys 60.
 
El  sistema  constructiu  de  l’esmentada  cisterna  està  format  per  formigó  armat  
elaborat “in situ” formant un cubicle de 7x3x4 metres aproximadament.
 
El pas dels anys ha ocasionat l’aparició d’algunes patologies que han provocat  
fuites d’aigua que cal reparar. Atès que la cisterna és molt necessària i no pot ser  
substituïda,  i  donat  que el  cost  de  reparació  és  assumible  i  molt  inferior  a  la  
despesa que suposaria una nova construcció, es proposa que es procedeixi a la  
seva reparació consistent en el  recobriment de la cisterna amb una làmina de  
PVC potable, i l’aplicació de Goetex en la base.
 
Les operacions de reparació caldrà que les realitzi una empresa especialitzada en  
aquest tipus d’instal•lacions.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Óscar  González 
Agustench

39721897T 2.891,00 € (IVA no inclòs)

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix  que  són  contractes  de  serveis  aquells  l’objecte  dels  quals  són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en 
què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu 
unitari.  No  poden  ser  objecte  d’aquests  contractes  els  serveis  que  impliquin 
exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 

 



 

seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis, 
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense 
IVA).
 
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.

f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  al  Sr.  Óscar  González  Agustench,  amb  DNI  39721897T,  el 
contracte menor de servei de reparació de la cisterna de les piscines municipals, 
conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels  serveis  tècnics  i  que 
s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  3.498,11  €  (tres  mil  quatre-cents 
noranta-vuit  euros  amb  onze  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net: 
2.891,00 € més 607,11 € en concepte d’IVA.

 



 

 
Tercer.-  Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest  contracte menor de 
serveis  s’ha comprovat  que no s’està alterant l’objecte del  contracte per  evitar 
l’aplicació  de  les  regles  generals  de  contractació  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers 
dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
3.498,11 euros,  amb càrrec a l’aplicació 342 21300 del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
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 
signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 

12.- Expedient 1087/2018. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'electrode per a les piscines municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D’UN ELECTRODE PER A LES PISCINES MUNICIPALS
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de subministrament d’un elèctrode de 
clorat salí per a les piscines municipals.
 
En data 28 de març de 2018 els serveis tècnics han emès informe motivant la 
necessitat de dur a terme aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’any 2013 es va inaugurar la piscina amb aigua de clorat salí al recinte de les  
piscines municipals de les Borges Blanques.
 
Passats gairebé cinc anys, l’ús continuat de la instal•lació fa necessari el canvi de  
l’elèctrode de clorat salí per tal que els nivells de clor a l’aigua de l’esmentada  
piscina siguin els recomanables per la normativa de sanitat.
 

 



 

Per la qual cosa, cal contractar una empresa especialitzada per tal que faci  el  
subministrament i la instal•lació del material corresponent.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Novoquímica  Ecológica, 
SL

B25381161 3.145,00 € (IVA no inclòs)

L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix  que  són  contractes  de  subministrament  els  que  tenen  per  objecte 
l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o 
sense, de productes o béns mobles.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir  per  tramitar  l’expedient  de  contractació  com  a  contracte  menor  de 
subministrament,  atenent  a que l’import  de la contractació  és inferior  a  15.000 
euros (import sense IVA).
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.

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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.

f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 

 



 

per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Novoquímica Ecológica, SL, amb CIF B25381161, 
el  contracte  menor  de  subministrament  d’un  elèctrode de clorat  salí  per  a  les 
piscines municipals, conforme a la necessitat motivada per informe dels serveis 
tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 3.805,45 € (tres mil vuit-cents cinc 
euros amb quaranta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 3.145,00 
€ més 660,45 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest  contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present  contracte  de  subministrament,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat 
funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels  15.000  € 
durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
3.805,45 euros, amb càrrec a l’aplicació  342 21300 del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
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 
signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 

13.- Expedient 1046/2018. Adjudicació contracte menor de serveis projecte 
participació ciutadana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE POSADA 
EN MARXA DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de posada en marxa del projecte de 
participació ciutadana,  que inclou l’adaptació  del  software a les necessitats  de 

 



 

l’Ajuntament, consultoria i assessorament, suport tècnic, manteniment durant un 
any i el subministrament de dos dispositius tàctils.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 s’ha motivat la necessitat de  
dur  a  terme  aquesta  contractació,  per  tal  de  proporcionar  als  ciutadans  del 
municipi  de  les  Borges  Blanques  una  eina  per  facilitar  que  puguin  participar 
activament en les votacions populars promogudes des de l’Ajuntament i d’aquesta 
manera participar en la gestió municipal, d’acord amb els articles 69 i 70 bis.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i complint així el 
compromís que va adoptar el ple del Consistori.
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Happyclick, SL B25763657 3.100,00 € (IVA no inclòs)

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix  que  són  contractes  de  serveis  aquells  l’objecte  dels  quals  són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en 
què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu 
unitari.  No  poden  ser  objecte  d’aquests  contractes  els  serveis  que  impliquin 
exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis, 
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense 
IVA).
 
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.

 



 

f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Happyclick, SL, amb CIF B25763657 el contracte 
menor de servei de posada en marxa del projecte de participació ciutadana, per tal 
de proporcionar als ciutadans del municipi de les Borges Blanques una eina per 
facilitar que puguin participar activament en les votacions populars promogudes 
des de l’Ajuntament i d’aquesta manera participar en la gestió municipal, d’acord 
amb els articles 69 i 70 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases  del  règim local  i  complint  així  el  compromís  que  va  adoptar  el  ple  del 
Consistori.
 
Segon.-  La  quantia  del  contracte  es  fixa  en  3.751,00  €  (tres  mil  set-cents 
cinquanta-un euros) amb el següent detall: pressupost net: 3.100,00 € més 671,00 
€ en concepte d’IVA.
 
Tercer.-  Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest  contracte menor de 
serveis  s’ha comprovat  que no s’està alterant l’objecte del  contracte per  evitar 
l’aplicació  de  les  regles  generals  de  contractació  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers 
dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
3.751,00 euros, amb càrrec a l’aplicació  920 22706 del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
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 
signatura dels documents corresponents.

 



 

 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 

14.- Expedient 1048/2018. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'una cortina per a Les BorgesTv

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D’UNA CORTINA PER A LES INSTAL.LACIONS DE LES BORGESTV
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  subministrament  d’una  cortina  per  a  les 
instal·lacions de Les BorgesTV, i  ha quedat  justificada la  necessitat  i  idoneïtat 
d’aquesta contractació.
 
Per provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 s’ha motivat la necessitat de  
dur a terme aquesta contractació, per tal de donar més opcions alhora de distribuir 
el plató de la televisió municipal i aprofitar l’espai de què disposen.
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Cortines Sant Jordi, SL B25346123 1.989,00 € (IVA no inclòs)

L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,  
estableix  que  són  contractes  de  subministrament  els  que  tenen  per  objecte 
l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o 
sense, de productes o béns mobles.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 
seguir  per  tramitar  l’expedient  de  contractació  com  a  contracte  menor  de 
subministrament,  atenent  a que l’import  de la contractació  és inferior  a  15.000 
euros (import sense IVA).
 
Ha estat  emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i 
que  certifica  que  durant  els  darrers  dotze  mesos  no  s’ha  adjudicat  al  mateix 
contractista,  altres  contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació 
qualitativament  similar  a  la  del  present  contracte,  que  individualment  o 
conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
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. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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.

f. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
g. Decret  376/1996,  de  2  de  desembre,  de  reestructuració  de  la  Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
modificat pel Decret 237/2000, de 7 de juliol. 

h. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

i. Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu 
l’article 1.3 d’aquesta Llei.

j. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades 
per Decret d'Alcaldia número 84/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Cortines Sant Jordi, SL, amb CIF núm. B25346123, 
el contracte menor de subministrament d’una cortina per a les instal.lacions de Les 
BorgesTv, per tal de donar més opcions alhora de distribuir el plató de la televisió 
municipal i aprofitar l’espai de què disposen.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.406,69  €  (dos mil quatre-cents sis 
euros amb seixanta-nou cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.989,00 
€ més 417,69 € en concepte d’IVA
 
Tercer.-  Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest  contracte menor de 
subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes 
menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament  similar  a  la  del 
present  contracte  de  subministrament,  que  pugui  ser  entesa  com  una  unitat 
funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels  15.000  € 
durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.-  Aprovar l’autorització i  disposició (AD) de la  despesa per un import  de 
2.406,69 euros, amb càrrec a l’aplicació 4911 21300 del pressupost general de 
l’Ajuntament.

 



 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma
 
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 
signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al  present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 
63.4 de la LCSP.

 

15.-  Expedient  1044/2018.  Exp.  055/18.  Comunicació  prèvia  d'obres. 
Comunitat de Propietaris Marquès d'Olivart, 12

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora 
Alexandra  Cornudella  Fort  com  a  administradora  de  la  Comunitat  de 
Propietaris Marquès d’Olivart, 12, 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 per 
la   peticionària i donar-ne 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:

 

Exp. 055/18 1044/2018 Gestiona 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS MARQUÈS D’OLIVART, 12
NIF: H-25255068
Domicili: Santa Vedruna, 45
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Marquès d’Olivart, 12

 



 

Referència cadastral: 
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,65€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,70€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,70€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Reconstrucció  d'element  constructiu  de  final  de  ràfec  de  la 
coberta.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades, entenent 
que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni 
cap alteració del volum existent.
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’immoble restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

16.- Expedient 1054/2018. Exp. 056/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  …. 
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 pels 
  peticionaris i donar-ne 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:

 

Exp. 056/18 1054/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: Pintor Iglésias, 27
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pl. Constitució, 11
Referència cadastral: 2191414CF2929S0001JA
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 7.690,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 266,84€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 289,84€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Actuacions de millora a les façanes (segons pressupost aportat). 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració 
del volum existent.
 
El color de la pintura serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat 
a l’entorn de l’edifici.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

17.- Expedient 1037/2018. Exp. 048/18. Comunicació prèvia d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor … 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-ne 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:

 

Exp. 048/18 1037/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 

Domicili: Hospital, 33
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Hospital, 33
Referència cadastral: 2191012CF2929S0001YA
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.897,22€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 169,93€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 192,93€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Reparació integral de la façana consistent en: picar l’arrebossat i 
traure  aplacat  de  pedra  existent  i  netejar  la  pedra  original.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades,  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Si en alguna part de la façana s’ha de revestir amb pintura, el color d’aquesta  
serà de la gama dels terrossos, ocres o siena, i adequat a l’entorn de l’edifici.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública per 
la qual cosa caldrà canalitzar la circulació dels vianants i adoptar les mesures 
de seguretat pertinents.
 

 



 

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

 

18.- Expedient 1035/2018. Exp. 047/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  ….. 
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 per 
la  peticionària i donar-ne 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:

 

Exp. 047/18 1035/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: Església, 18
Ciutat: 25344 SANT MARTÍ DE MALDÀ
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Sant Sebastià, 11
Referència cadastral: 1992811CF2919S0001EU
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.500,00 €

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 52,05€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 75,05€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€

 
ACTUACIÓ:  Pavimentar  el  pati  posterior  (uns  30m²  aprox.)  S’autoritza  la 

 



 

realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma

 

19.- Expedient 868/2018. Exp. 045/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor….., 
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-ne 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:

 

Exp. 045/18 868/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: Magí Morera, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Magí Morera, 3
Referència cadastral: 1786403CF2918N0001ST
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 3.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 104,10€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 127,10€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar les teules per evitar goteres (sense modificacions 
estructurals). S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent 
que es tracta d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural, ni 
cap alteració del volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

20.- Expedient 1041/2018. Exp. 052/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  …… 
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-ne 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:

 

Exp. 052/18 1041/2018 Gestiona 
Sol·licitant: 
Domicili: Nou, 9, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Nou, 9, 2
Referència cadastral: 2290014CF2929S0001AA
Enginyer industrial:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 

 



 

Pressupost: 2.310,00€
ICIO: 3,47% s/ pressupost = 80,16€ 
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 103,16€
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Substituir la banyera per plat de dutxa de l’habitatge. S’autoritza 
la  realització  d’aquestes  obres  comunicades entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no implicarà  cap  modificació  estructural,  ni  cap  alteració  del 
volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

21.- Expedient 865/2018. Exp. 042/18. Denegació llicència Urbanística. 
Corporación Alimentària de Guissona, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGACIÓ  LLICÈNCIA  D’OBRES  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM EN COBERTA D'EDIFICI EXISTENT 
DESTINAT A BENZINERA SITUAT A LA CN-240, KM 71 (ZONA BENZINERA 
COMPLEX MASIA SALAT) DE LES BORGES BLANQUES,
 
ANTECEDENTS
 
I.En  data  7  de  març  de  2018  la  senyora  Claudia  Guals  Carulla  en 
representació de la societat CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, 
SA  va  sol•licitar  llicència  d’obres  per  a  la  instal·lació  fotovoltaica  per 
autoconsum  en  coberta  d'edifici  existent  destinat  a  benzinera  situat  a  la 
CN-240,  km  71  (zona  benzinera  Complex  Masia  Salat)  de  les  Borges 
Blanques,  d’acord  amb  el  projecte  redactat  per  l’enginyer  tècnic  agrícola 
Miquel Albrich Calvo.  (Exp. núm. 042/18, Gestiona 865/2018).
 
II. L’arquitecte municipal en data 27 de març de 2018 emet el següent informe:
 

“ INFORME TÈCNIC
Ref: sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’un sistema de captació 
solar fotovoltaica per a autoconsum
CORPORACIÓN  ALIEMATARIA  GUISSONA  S.A.  CIF  25445131 
interessa l’autorització  de  referència sobre  la  marquesina existent  al 
recinte  conegut  per  “Masia  Salat”.  La  sol·lictud  s’acompanya  del 
projecte corresponent redactat per l’enginyer tècnic agrícola sr Miquel 
Albrich Calvo.

 



 

Antecedents
En  data  10  de  març  de  1999  fou  concedida  la  llicència  201/94 
interessada  per  MASIA SALAT  SL,  referent  a  la  implantació  de  la 
benzinera  en base a  un projecte  redactat  per  l’enginyer  industria  sr 
Pere  Noguera  Ayala  amb  visat  072993  del  Col·legi  d’Enginyers 
Industrials de Catalunya de data 7 de novembre de 1994.

Aquesta llicència derivà de l’autorització 98/340 de la Direcció General 
del Territori i Urbanisme informada favorablement per acord de 27 de 
gener de 1999 i incorpora una autorització d’accessos a la N-240 que 
es correspon a els vials existents. 

En la data de la concessió de la llicència referida estava en tramitació el 
Pla  Especial  Masia  Salat  en  què  es  preveia  un  accés  al  recinte 
mitjançant una obra a diferent nivell.

En data 25 de març de 2014 la comissió Municipal de govern autoritzà 
el  canvi  de  titular  a  favor  de  CORPORACIÓN  ALIEMATARIA 
GUISSONA S.A.

L’obra de construcció de la benzinera es realitzà durant els anys 2000 a 
2004 estenent-se Acta de Comprovació en relació a l’activitat en data 
30 d’abril de 2004.

Estat Actual

Vista  la  configuració  de  les  instal·lacions  existents,  aquestes  NO 
coincideixen amb les definicions del  projecte del  sr  Noguera, i  entre 
d’altres la forma i situació de la botiga són radicalment diferents a les 
del projecte; la situació de la marquesina la configuració dels servei i el 
nombre de sortidors de subministrament NO coincideixen amb els del 
projecte;  així  mateix  la  configuració  i  ordenació  de  l’entorn  son 
radicalment diferents als del projecte autoritzat. Així mateix, no consta 
que s’hagi complert la prescripció exigida des dels Serveis Territorials 
d’Urbanisme en relació a l’agrupació de finques per donar compliment 
al  requisit  de  finca  mínima  exigible  pel  planejament  vigent  en  data 
1999. 

Situació urbanística

La  parcel·la  és  ordenada  pel  PLA  ESPECIAL  DEL  COMPLEX 
HOTELER  “MASIA SALAT”  aprovat  definitivament  per  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida de 5 de febrer de 2003. Dit document 
incorpora eu pla d’etapes que determina un termini de deu anys per la 
realització  dels  accessos,  espais  verds  i  vials  definits  al  propi 
document. Dit termini expirà el 5 de febrer de 2013. A data d’avui ni s’ha 
construït  l’accés  al  recinte  ni  s’ha  tramitat  el  corresponent  projecte 

 



 

d’urbanització.

En  aquest  sentit  cal  fer  constar  que  la  informació  del  projecte  és 
inexacta en el sentit de que hom afirma que la parcel·la té 4.933 m² (en 
aquest  cas  contravindria  el  requeriment  de  la  CTUL  d’inscriure 
l’agrupació) i no fa referència a la vigència del Pla Especial.

Condicionants de la llicència

La instal·lació del captador solar és un canvi significatiu respecte de 
l’activitat  autoritzada  i  no  es  pot  considerar  una  modificació  no 
substancial de la mateixa, per tant és d’aplicació el que exigeix el Pla 
Especial  vigent.  Per  tant  S’INFORMA  DESFAVORABLEMENT  LA 
CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MERITADA fins i tant no s’hagin dut a 
terme les actuacions definides al PLA ESPECIAL “MASIA SALAT”. 

I als efectes adient lliuro el present a les Borges Blanques segons data 
de signatura electrònica.”

 
III.  Segons  informe de secretaria,  emès  en  data  28  de  març  de  2018,  la 
legislació aplicable a aquesta sol·licitud ve determinada en els articles 187.1.c) 
i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
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  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat, adopta 
el següent ACORD:
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada per la senyora 
Claudia  Guals  Carulla  en  representació  de  la  societat  CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA  DE  GUISSONA,  SA  per  a  la  instal·lació  fotovoltaica  per 
autoconsum  en  coberta  d'edifici  existent  destinat  a  benzinera  situat  a  la 
CN-240,  km  71  (zona  benzinera  Complex  Masia  Salat)  de  les  Borges 
Blanques, (Exp. núm. 042/18, Gestiona 865/2018) fins que no  s’hagin dut a 
terme les actuacions definides al PLA ESPECIAL “MASIA SALAT”, tal i com 
consta a l’informe tècnic de data 27 de març de 2018 abans transcrit.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  senyora  Claudia  Guals  Carulla  en 
representació de la societat CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, 
SA  fent  constar  que  contra  aquesta  resolució,  que  exhaureix  la  via 
administrativa, pot interposar:
 
Recurs de reposició  potestatiu  davant  el  mateix  òrgan que ha dictat  l’acte 
administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació,  tal  com estableix  l’article  124 de la  Llei  39/2015,  d'1 

 



 

d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.

Alternativament,  poden  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

 

22.- Expedient 464/2018. Exp. 220/16. Denegació Llicència de legalització 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGACIÓ  DE  LA  LLICÈNCIA  DE  LEGALITZACIÓ  DE  LA  SEGONA 
PLANTA I SOTACOBERTA DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES SITUAT AL C/ 
CATALUNYA, 34 DE LES BORGES BLANQUES.
 
ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 7 de desembre de 2016 la senyora      en nom propi i en 
representació  dels  seus  germans  va  sol•licitar  llicència  de  legalització 
d'habitatge en planta segona en edifici entre mitgeres situat al C/ Catalunya, 
34 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte de legalització, redactat 
per  l’arquitecte  Xavier  Gelonch  Pifarré.  (Exp.  núm.  220/16,  Gestiona 
464/2018).
 
Segon.- L’arquitecte tècnic municipal,  Francesc Casals Piera, en data 8 de 
març de 2018 emet el següent informe: 

“ Informe tècnic 
Nº exp. gestiona: 464/2018
Nº exp. D’obra 220/16 
 
En  relació  amb l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de….  ,  amb núm.  de 
registre  d'entrada  3550/18  de  7.12.2016,  núm.  d'expedient  d’obra 
220/16,  referent  a  la  concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la 
legalització d’habitatge en planta segona, en el c/ Catalunya, 34 amb 
referència cadastral 2287210CF2928N0001YO, el Tècnic Municipal que 
subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent
 
Informe 

PRIMER. S’emet aquest informe en base a la següent documentació 
que acompanya la  instància:  Projecte de Legalització  d’habitatge en 
planta segona en edifici entre mitgeres, redactat per l’arquitecte Xavier 
Gelonch Pifarré, sense visat del col·legi professional.

 



 

 
SEGON.  El  projecte  té  com  a  objectiu  obtenir  l’autorització 
administrativa  que  legalitzi  la  planta  segona  que  segons  indica  fou 
construïda l’any 1975 sense llicència d’obres.
 
TERCER. Que l’edifici objecte es troba sobre un terreny la qualificació 
urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl urbà i 
la seva classificació Zona 2: zona urbana semi-intensiva.
 
QUART. La  planta  segona  objecte  de  ser  legalitzada,  sobrepassa 
l’alçada màxima reguladora de 10 metres que estableix el punt 8 de 
l’article 49 del  Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament  
Municipal de Les Borges Blanques aprovat definitivament en data 6 de  
Juliol  de  2005,  publicat  al  DOGC  número  4472  del  19.9.2005,  
concretament en 1,09 metres, en conseqüència no pot ser objecte de 
legalització urbanística la planta segona.
 
CINQUÈ. L’acció de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 
jurídic  vulnerat  ha  prescrit,  atès  que  han  passat  més  de  sis  anys 
d’haver-se produït la vulneració, d’acord amb el punt 1 de l’article 207 
del TRLU, en conseqüència  la planta segona resta en la condició de  
volum disconforme amb el planejament actual.
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  desfavorablement  respecte  de  la 
concessió de la Llicència urbanística.”

 
Tercer.- Segons informe de secretaria, emès en data 26 de març de 2018, no 
procedeix atorgar llicència de legalització de la segona planta i la sotacoberta 
de l’immoble  situat al C/ Catalunya, núm. 34 de les Borges Blanques, ja que 
l’obra sobrepassa l’alçada màxima reguladora de 10 metres que estableix el 
punt  8  de  l’article  49  del  Text  refós  de  les  Normes  Subsidiàries  de  
Planejament  Municipal  de  Les  Borges  Blanques  aprovat  definitivament  en  
data  6  de  Juliol  de  2005,  publicat  al  DOGC número  4472  del  19.9.2005,  
concretament  en  1,09  metres,  i  per  tant,  es  troba  en  situació  de  volum 
disconforme.
 
Les úniques actuacions que es podrien autoritzar en aquesta obra serien les 
de  consolidació, rehabilitació i canvis d'ús, sempre d'acord amb les 
condicions bàsiques de les Normes Subsidiàries vigents.
 
Tot això, a l’empara de la següent normativa:

L'article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística regula el règim jurídic aplicable a 
l’atorgament  de  llicències:  “14.1  Les  llicències  urbanístiques  s’han 
d’atorgar d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament  
urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació  
vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data en  

 



 

què  s’entenen  produïts  els  efectes  de  la  manca  de  resolució  
expressa de la sol·licitud, llevat que s’hagin d’atorgar de conformitat  
amb un certificat de règim urbanístic vigent.”

L’article  108  del  Decret  legislatiu  1/2010  determina  en  el  seu  apartat  4t 
disposa que “En les construccions i les instal·lacions que tinguin un  
volum d'edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d'un 
nou planejament urbanístic,  però que no quedin fora d'ordenació,  
s'hi  han d'autoritzar  les obres  de consolidació i  rehabilitació i  els  
canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del  nou  
planejament.”
 
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  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat, adopta 
el següent ACORD:
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència de legalització d’obres sol·licitada 
per  la  senyora  …en  nom propi  i  en  representació  dels  seus  germans  … 
respecte  l’habitatge  en planta  segona en edifici  entre  mitgeres  situat  al  c/ 
Catalunya, 34 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte de legalització, 
redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré. (Exp. núm. 220/16, Gestiona 
464/2018), ja que la planta segona objecte legalització, es troba en situació de 
volum disconforme amb el planejament vigent. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora … fent constar que contra aquesta 
resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar:
 
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació,  tal  com estableix  l’article  124 de la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.
 
-  Alternativament,  poden  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 
de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

 

23.- Expedient 609/2018. Comunicació prèvia d'inici de l'Activitat de 
centre de fisioteràpia i osteopatia

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS.CENTRE  DE  FISIOTERÀPIA  I 
OSTEOPATIA

En data 19 de febrer de 2018 la Sra…., ha comunicat l’inici de l’activitat de 
centre  de  fisioteràpia  i  osteopatia  al  local situat  al  carrer  Ntra.  Sra.  De 
Montserrat, núm. 50 baixos de les Borges Blanques.
En data 27 de març de 2018, l'enginyer industrial Sr. Xavier Arqués i Grau 
ha emès informe sobre la  comunicació efectuada per  la  peticionària,  en el 
següent sentit:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
Exp. 609/2018
Titular: 
Emplaçament: c/ Nostra Sra. de Montserrat, 50, baixos

Tipus d’activitat: Centre de fisioteràpia i salut (Sútil = 276,14 m2)

Classificació de l’activitat: Risc baix
Tràmit administratiu: Comunicació prèvia
Documentació tècnica: 
Comunicació prèvia de 19 de febrer de 2018 signada pel titular.
Projecte PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’UN CENTRE DE FISIOTERÀPIA I  
OSTEOPATIA redactat per Jordi Masip Oronich, enginyer industrial, col. 12.428.
Declaració responsable signat pel tècnic i titular en data 16 de febrer de 2018.
Certificat de final d’obra ) redactat en data 16 de febrer   de 2018 per Jordi Masip  
Oronich, enginyer industrial, col. 12.428. 
ANTECEDENTS
Nova llicència d’activitat.
DADES DE L’ACTIVITAT
L’activitat de Centre de fisioteràpia i osteopatia es realitza en un local situat en els  
baixos d’un immoble destinat principalment a habitatges, amb accessos pel c/Nostra  
Sra de Montserrat. Disposa de recepció, 7 boxes, gimnàs 2 cabines higièniques amb  
inodor, pica i dutxa, una d’elles adaptada.

Sútil   = 276,14 m2 

Les activitats que s’hi realitzen corresponen a:
Activitats sanitàries: fisioteràpia.
Activitats de gimnasos:  pilates, ioga, grups d'exercicis, rehabilitació i recuperació.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
L’activitat descrita no està directament inclosa en l’annex-II de la Llei 16/2015 de 21  
de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  
Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de  l’activitat  econòmica 
L’aplicació d’aquesta reglamentació es justifica  en base als criteris expressats en els  
articles de 1 a 4 de la citada Llei 16/2015 i es classifica com:
Descripció: “Centre de fisioteràpia i osteopatia ”

Condició: Establiment amb superfície construïda  Scons  ≤ 500 m2 i aforament < 500  

 



 

persones
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació  
prèvia com una activitat de baix risc, i examinada la documentació presentada inclosa  
en  l’expedient  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  
d’exercici de l’activitat amb els següents condicionants:
En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
Sorolls  i  vibracions:  D’acord  amb  el  mapa  de  capacitat  acústica  del  municipi,  i  
l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les vibracions, es considera:
l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat moderada amb coexistència de sòl d’ús  
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport (B1).
L’activitat  correspon  al  Grup-III  amb nivell  d’immissió  acústica  dins  del  recinte  de  
85-89 dB(A).
Limitacions  de  les  immissions  sonores  en  l’exterior  i  dependències  d’interior  en  
habitatges veïns:
 

 
 
 
 
 
 

 
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
A l’activitat li és d’aplicació el CTE-DB-SI.
A  la  vista  de  la  documentació  presentada  s’informa  FAVORABLEMENT  a  que  es  
compleixin  les  condicions  prescrites  en  la  reglamentació,  i  específicament  les  
indicades en el projecte.
CONCLUSIÓ
S’informa FAVORABLEMENT respecte de l’activitat descrita. Caldrà donar compliment  
dels condicionants descrits en apartats anteriors.
Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE.
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE.”

 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada de  l’inici  de  l’activitat  de  centre  de 
fisioteràpia i  osteopatia  comunicada per la  Sra....,  al  local  de  planta baixa 
situat al C/ Ntra. Sra. De Montserrat, núm. 50 de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

 Valors límits d’immissió en dB(A)
Espai Dia Vespre Nit
Interior (dormitori) 30 30 25
Interior (sala d’estar) 35 35 30
Exterior (Zona A4) 55 55 45



 

 

24.- Expedient 333/2018. Declaració Responsable i comunicació conjunta 
de canvi de titularitat de comerç al detall de peces de roba de vestir

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE TITULARITAT DE 
COMERÇ AL DETALL DE PECES DE ROBA DE VESTIR
 
La societat Cornudella Polo, SCP, en data 24 de gener de 2018, va presentar 
una comunicació d’inici d’activitat per canvi de nom, del comerç al detall de 
peces de roba de vestir situat al local del Raval del Carme, núm. 35 de les 
Borges Blanques, passant de l'anterior titular, Maria Rosa Bellmunt 
Fernández, amb NIF 38048079-F, al nou titular, Cornudella Polo S.C.P. amb 
NIF J-25834300
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, tècnic industrial en data 27 de març va informar 
l’esmentada comunicació, el qual transcrit literalment és el següent:
 
 “INFORME TÈCNIC 
Nou titular: CORNUDELLA POLO SCP (NIF.: J25834300)
Antic titular: MARIA ROSA BELLMUNT FERNÁNDEZ (NIF.: 38048079F)
Expedient d’activitats: 333/2018
Expedient d’activitats anterior: No existeix 
Codi Control: 
Activitat: Comerç al detall de peces de roba de vestir 
Emplaçament: Raval del Carme, 35
Documentació:
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Declaració responsable
ANTECEDENTS
L’establiment  és  existent,  segons  document  de  llicència  d’activitats  comercials  i  
industrials, de des de març de 1975.:
Expedient: 
Titular: MARIA ROSABELLMUNT FERNÁNDEZ
Emplaçament: Raval del Carme, 35.
Activitat: Comerç al detall de peces de roba de vestir.
Certificat de final d’obra:
FETS
Es presenta comunicació (registre d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 24  
de gener de 2018) per a un canvi de nom a favor de CORNUDELLA POLO SCP.
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de  
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i  

 



 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
Epígraf: 477
Descripció: “Comerç al detall d’altres articles en establiments”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 50 m2 ≤ 120 m2

Tipus d’activitat: Innòcua
Classificació: Annex-I
Règim administratiu: Declaració responsable
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim de  declaració  
responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  
presentada, s’emet informe FAVORABLE respecte del canvi de raó social sol·licitada de 
l’activitat.
Nou Titular:                       CORNUDELLA POLO SCP (NIF.: J25834300)
Emplaçament:                  Raval del Carme, 35
Activitat:                            Comerç al detall de peces de roba de vestir
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que  
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.” 
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat de la societat Cornudella Polo, SCP, amb NIF J-25834300, per canvi 
de titularitat de l’activitat de comerç al detall de peces de vestir, al local situat 
en planta baixa al Raval del Carme, núm. 35 de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

25.- Expedient 607/2018. Comunicació d'Activitat per al comerç de venda 
al detall de productes quotidians, predominantment alimentació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D’ACTIVITAT PER AL COMERÇ DE VENDA 
AL  DETALL  DE  PRODUCTES  QUOTIDIANS  PREDOMINANTMENT 
D’ALIMENTACIÓ
 
El Sr. Antonio Blas Roldan, en nom i representació de “La Sirena Alimentación 
Congelada, SLU” amb NIF: B63935555, ha comunicat l’inici de l’activitat de 
comerç  de  venda  al  detall  de  productes  quotidinas  predominantment 
d’alimentació, al local situat als baixos de l’Av. de la Sardana, núm. 1 de les 

 



 

Borges Blanques.
La comunicació s'acompanyava de la següent documentació tècnica:

 Projecte de LLICÈNCIA D’ACTIVITAT EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
D’UN LOCAL DESTINAT A AUTOSERVEI, de gener de 2018, redactat 
per Antonio Blas Roldán, enginyer tècnic industrial, col. 12.299. 

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària signada pel 
titular en data 15 de febrer de 2018. 

 Certificat de final d’obra ) redactat en data 18 de gener de 2018 per per 
Antonio Blas Roldán, enginyer tècnic industrial, col. 12.299. 

 
 
El Sr. Xavier Arqués Grau, enginyer tècnic municipal, en data 27 de març, va 
emetre aquest informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Titular: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, SLU
Emplaçament: Av. de la Sardana,1, Baixos
Expedient d’activitats: 607/2018
Activitat: Autoservei  per  al  comerç  de  venda  al  detall  de  productes  quotidians,  
predominantment alimentació.
Documentació tècnica: 
Projecte LLICÈNCIA D’ACTIVITAT EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’UN LOCAL DESTINAT A  
AUTOSERVEI, de gener de 2018, redactat per Antonio Blas Roldán, enginyer tècnic  
industrial, col. 12.299.
Declaració responsable en matèria de salut alimentària signada pel titular en data 15  
de febrer de 2018.
Certificat de final d’obra ) redactat en data 18 de gener de 2018 per per Antonio Blas  
Roldán, enginyer tècnic industrial, col. 12.299.

 
ANTECEDENTS
Nova activitat
DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat:  Establiment comercial  per a la venda al  detall  en forma d’autoservei  de  
productes quotidians, predominantment alimentació.
Local:  Situat en els baixos d’un immoble destinat principalment a habitatges,  amb  
accés directe a l’Av. de la Sardana, format per les següents dependències:

Zona de venda 130,43 m2.

Cambra frigorífica                 5,04 m2.

Rebotiga                               15,29 m2.

Vestidor                                  2,46 m2. 

Aseo                                       5,59 m2. 

 



 

Total Sútil                            158,81 m2. (< 750 m2)

 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
L’activitat descrita està directament inclosa en l’annex-II de la Llei 16/2015 de 21 de  
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i  
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica .
 
Epígraf: G-472 “Comerç al detall d’aliments begudes i tabac”
Descripció: “Autoservei  per al comerç de venda al  detall  de productes quotidiants,  
predominantment alimentació.”
Condició: Establiment situat sota edificis de qualsevol ús amb superfície construïda  

120 m2 < Scons ≤ 750 m2 i aforament < 500 persones.

En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de comunicació  
prèvia com una activitat de baix risc, i examinada la documentació presentada inclosa  
en  l’expedient  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  
d’exercici de l’activitat amb els següents condicionants:
En general es compliran les condicions que s’indiquen en el projecte.
Sorolls  i  vibracions:  D’acord  amb  el  mapa  de  capacitat  acústica  del  municipi,  i  
l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les vibracions, es considera:
 l’emplaçament es troba en zona de sensibilitat moderada amb coexistència de sòl  
d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport (B1).
L’activitat  correspon  al  Grup-III  amb nivell  d’immissió  acústica  dins  del  recinte  de  
85-89 dB(A). Els tancaments hauran de complir els valors mínims d’aïllament acústic  
al soroll aeri establerts a l’Annex-8 de l’OOMM Reguladora del Soroll i les Vibracions. 
Limitacions  de  les  immissions  sonores  en  l’exterior  i  dependències  d’interior  en  
habitatges veïns: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim de  declaració  
responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  
presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  
d’exercici de l’activitat.
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
 
Atès que l’activitat correspon a un ús comercial li és d’aplicació el CTE-DB-SI. 
A la vista de la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT condicionat a  

 

 Valors límits d’immissió en dB(A)
Espai Dia Vespre Nit
Interior (dormitori) 30 30 25
Interior (sala d’estar) 35 35 30
Exterior (Zona A4) 55 55 45



 

que es compleixin les condicions prescrites en la reglamentació, i específicament les  
indicades en el projecte. 
  
CONCLUSIÓ 
S’informa FAVORABLEMENT respecte de l’activitat descrita. Caldrà donar compliment  
dels condicionants descrits en apartats anteriors. 
Informe en matèria de medi ambient: FAVORABLE. 
Informe en matèria d’incendis: FAVORABLE.”
  
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de l'inici de l'activitat de comerç al detall  
de  productes  quotidians  predominantment  d'alimentació,  comunicada 
per l’empresa  “LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA,  SLU,  amb CIF: 
B63935555,  al  local  situat  a  l’Av.  de  la  Sardana,  1  baixos  de les  Borges 
Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 247,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 

 

26.- Expedient 1081/2018. Servei d'ajuda a domicili de la Sra. ….

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ATORGAMENT SERVEI DE SUPORT DOMICILIARI
 
En data 26 de març de 2018,   la Sra. ....   ha sol·licitat el  servei de suport 
domiciliari
 
En data 26 de març de 2018 s’ha emès informe favorable de la treballadora 
social de l’Ajuntament de les Borges Blanques a la petició efectuada per la 
Sra....
 
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.- Atorgar a la Sra. ....servei de suport domiciliari d’una hora setmanal 
per sortir a passeig o companyia en el domicili els dies que no es pugui sortir.
 

 



 

Segon.- Comunicar aquest acord en temps i forma a la persona interessada 
 
Tercer.-  Indicar  a  la  Sra....  ,  que  amb  la  notificació  d'aquest  acord  pot 
personar-se directament a la Residència Assistida les Garrigues -  l'Onada, 
sitauda al carrer Marius Torres, 7 de les Borges Blanques 
 

 

27.- Expedient 1070/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Taules i cadires Kebab Raval del Carme

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 : BAR KEBAB – Abdelilah Nacer
LOCALITZACIÓ : Raval del Carme, 76
TAULES : 3 taules
BIMESTRE : Tot l’any
TOTAL TAXA : 144,00 €
 
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

 

28.- Expedient 1072/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants març 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE MARÇ 2018
Havent estat confeccionat el padró del fpreu públic del servei de llar d'infants 
municipal, corresponent al mes de març 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 :
 
Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes de març 2018 de la Llar d’Infants 
municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a  general 
coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           MARÇ 2018
PERÍODE COBRANÇA :       09-04-2018 a 09-05-2018              
IMPORT :                            5.967,20 €

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

29.- Donar compte del 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 26 al 29 de març de 2018, per al seu coneixement

  

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

30.- 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 h del dia 4 d’abril 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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