
 

Anonimitzada JGVL 4gener29 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/4 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / de gener / 2018 

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

 

 



 

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,  de 
l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 22 de gener, es dona la mateixa 
per llegida i queda aprovada per unanimitat dels membres assistents.

 

2.- Expedient 211/2018. Petició autorització per penjar banderoles de Fira 
Natura

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES EN MOTIU DE 
LA FIRA NATURA – IPCENA  

El  senyor  Joan  Vázquez,  secretari  general  d’IPCENA,  presenta  escrit  a 
l’Ajuntament  sol·licitant autorització per penjar banderoles als fanals del Raval 
de  Lleida  (direcció  d’entrada  a  les  Borges  i  fins  al  desviament  cap  a 
Castelldans), entre els dies 5 i 22 de febrer, anunciant la XX Fira Natura, la 
qual tindrà lloc els dies 16 al 18 de febrer a Lleida
 
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  a  IPCENA –  Institució  de  ponent  per  la  Conservació  i  
l’estudi de la Natura, a la instal·lació de banderoles als fanals del Raval de 
Lleida (direcció d’entrada a les Borges i fins al desviament cap a Castelldans), 
entre els dies 5 i 22 de febrer, essent la instal·lació i la recollida a càrrec de 
IPCENA.
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  als  interessats  en  temps  i  forma,  amb 
l’advertiment que segons l’establert a l’ordenança fiscal núm. 7 i d’acord amb 
l’informe del gerent d’urbanisme, abans de dur a terme la instal·lació de les 
banderoles, caldrà presentar a l’Ajuntament una garantia de 100 €, que es 
retornarà un cop s’hagin retirat totes les banderoles i es comprovi el perfecte 
estat de l’enllumenat

 

3.- Expedient 204/2018. Adquisició directa de béns a títol onerós. 

 



 

Adquisició llibres a ………… Autor local

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADQUISICIÓ LLIBRES D’AUTORS O TEMÀTICA LOCAL
 
Atès que la Junta de Govern local, en sessió de data 10 de setembre de 2013, 
va modificar els criteris a seguir per part de l’Ajuntament per a l’adquisició de 
llibres de temàtica local o garriguenca o bé d’autors locals, quedant el redactat 
de l’acord de la següent forma:
 
“La Junta de Govern Local adopta el criteri a seguir per part de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques d’adquirir el següent nombre de llibres, al preu de 
venta al públic, quan es tracti de llibres de temàtica local o garriguenca, o bé 
d’autors locals:
 
Temàtica local (edició local)                                 90 llibres al PVP
Temàtica local (edició no local)                           70 llibres al PVP
Autor local (edició local)                                       40 llibres al PVP
Autor local (edició no local)                                  30 llibres al PVP
Autor garriguenc (temàtica garriguenca)             20 llibres al PVP
Autor no garriguenc (temàtica garriguenca)       10 llibres al PVP
 
Així mateix, s’estableix un límit màxim de 400 € en l’adquisició dels llibres de 
qualsevol de les modalitats esmentades anteriorment.
 
Al  mateix  temps  es  redueix  a  2  el  nombre  màxim  de  subvencions  que 
l’Ajuntament  concedirà  anualment  als  autors  de  llibres  inclosos  en  les 
modalitats esmentades en el paràgraf anterior.”
 
El senyor …. presenta instància, segons la qual demana que l’Ajuntament li 
adquireixi  llibres amb el  títol  Passión Pour  Chloe,  essent  l’autor  ell  mateix 
(autor local), i l’editorial no local. 
 
Segons l’acord exposat anteriorment, al senyor .. se li haurien de comprar 30 
llibres per ser autor local, edició no local. Essent que el PVP de cada llibre és 
de 24,95 €, únicament es pot comprar la quantitat de 16 llibres, per tal de no 
excedir dels 400 € de límit màxim
 
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:
 
Adquirir al senyor … de les Borges Blanques, la quantitat de 16 llibres amb el 
títol Passión pour Chloé, d’autor local, edició no local, al PVP, que és de 24,95 
euros/unitat (IVA inclòs). 
 

 



 

 

4.- Expedient 215/2018. Assignació d'un complement de productivitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSIGNACIÓ  DE  COMPLEMENT  DE  PRODUCTIVITAT  A  DIVERSOS 
TREBALLADORS PER LA FIRA DE L’OLI
 
Per part de la Regidoria de Turisme, Comerç, Fires i Mercats s’ha formulat 
proposta en què es considera convenient l’assignació d’un complement de 
productivitat a diversos treballadors de l’Ajuntament que han realitzat funcions 
en l’organització de la 55a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues, 
celebrada  els  dies  19,  20  i  21  de  gener  de  2018,  a  efectes  de  retribuir 
l’especial rendiment en el desenvolupament de les seves tasques.
 
El pressupost per a l’exercici 2018, que es troba en exposició pública, preveu 
en l’aplicació de despeses número 43110 12103 i 43110 13102 crèdit suficient 
per atendre el reconeixement del complement referenciat.
 
D’acord amb l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases  del  règim  local,  correspon  a  l’Alcalde  distribuir  les  retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. No obstant això, aquesta 
competència va ser delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia 
número 84/2015 de 15 de juny.
 
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.- Aprovar l’assignació a la nòmina corresponen al mes de febrer de 
2018 el complement de productivitat que es detalla als següents treballadors, 
per haver desenvolupat tasques en l’organització de la Fira de l’Oli:

-.........: 400,00 euros 
- …….: 400,00 euros 
- …….: 400,00 euros 
- …….: 400,00 euros

 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
del mes de febrer.

 

5.- Expedient 1812/2017. Aprovació d'una gratificació extraordinària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions a la Sra……. , treballadora 
municipal, 82,5 hores de serveis extraordinaris realitzats durant els mesos de 
desembre  de  l’any  2017  i  gener  de  l’any  2018,  essent  l’import  de 
la gratificació: 897,75 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
gener.

 

6. Expedient 213/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis per la redacció de projecte i direcció d'obra del Camí del 
cementiri vell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA “MILLORA DE LA 
SEGURETAT  AL  CAMÍ  DEL  CEMENTIRI  VELL  DE  LES  BORGES 
BLANQUES”
 
Fets:
 
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  els  serveis  d’un  arquitecte  per  a  la 
redacció del projecte i la direcció de l’obra “Millora de la seguretat al Camí del 
Cementiri Vell de les Borges Blanques”.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 

 



 

l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte.
 
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’arquitecte Lluís Guasch 
Fort, amb el següent detall:

Honoraris  de  redacció  del  projecte:  2.889,64  € (dos  mil  vuit-cents 
vuitanta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims), IVA no inclòs.
Honoraris  de  direcció  d’execució  de  l’obra:  2.889,64  € (dos  mil 
vuit-cents  vuitanta-nou  euros  amb  seixanta-quatre  cèntims),  IVA no 
inclòs
Total: 5.779,28 € (cinc mil set-cents setanta-nou euros amb vint-i-vuit 
cèntims), IVA no inclòs.
 

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”
 
La normativa aplicable és la següent:
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
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.
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.
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
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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.
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament,  

 



 

de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no  
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte, 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’arquitecte Lluís Guasch Fort.  amb NIF 40859867E,  el 
contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte i la direcció 
d’execució de l’obra “Millora de la seguretat al Camí del Cementiri Vell de les 
Borges Blanques”, per un import de 5.779,28 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
6.992,93  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  151  22706  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.
 

 

7.- Expedient 207/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis per la redacció de projecte i direcció d'obra de la Urbanització de 
l'Av. Francesc Macià, fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 
AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, FASE I”
Fets:
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  els  serveis  d’un  arquitecte  per  a  la 
redacció  del  projecte  i  la  direcció  de  l’obra  “Urbanització  de  l’Avinguda 
Francesc Macià, Fase I”.
Aquesta inversió està prevista en el pressupost de l’exercici 2018.
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 

 



 

l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte.
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’arquitecte Lluís Guasch 
Fort, amb el següent detall:

Honoraris  de  redacció  del  projecte:  3.945,39  € (tres  mil  nou-cents 
quaranta-cinc euros amb trenta-nou cèntims), IVA no inclòs.
Honoraris  de  direcció  d’execució  de  l’obra:  3.945,38  € (tres  mil 
nou-cents quaranta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims), IVA no inclòs.
Avantprojecte i fotomuntatges: 2.500,00 € (dos mil conc-cents euros), 
IVA no inclòs.
Total:  10.390,77 € (deu mil  tres-cents noranta euros amb setanta-set 
cèntims), IVA no inclòs.

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”

La normativa aplicable és la següent:
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
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.
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.
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
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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. 
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.

Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament,  

 



 

de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no  
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte, la Junta de Govern Local, en exercici de les funcions delegades per 
Decret d'Alcaldia núemro 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Adjudicar a l’arquitecte Lluís Guasch Fort.  amb NIF 40859867E,  el 
contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte i la direcció 
d’execució de l’obra “Urbanització de l’Avinguda Francesc Macià, Fase I”, per 
un import de 10.390,77 euros, IVA no inclòs.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
12.572,83  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  151  22706  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
Quart.- 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.

 

8. Expedient 234/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis per la redacció d'un modificat del projecte Urbanització de l'Av. 
Jaume I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE REDACCIÓ 
DEL MOFICIAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 
AVINGUDA JAUME I”
 
Fets:
 
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  els  serveis  d’un  arquitecte  per  a  la 
redacció del modificat del projecte de l’obra “Urbanització Avinguda Jaume I”.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  25  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 

 



 

l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte.
 
1.3.  Es  disposa  del  pressupost  presentat  per  l’arquitecte  Carme  Casals 
Serrano, per un import de 7.916,00 euros (set mil nou-cents setze euros), IVA 
no inclòs.
 
D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”
 
La normativa aplicable és la següent:
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
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.
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.
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
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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. 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, 
de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  

 



 

pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte, 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’arquitecte Carme Casals Serrano amb NIF 40866401R, 
el  contracte  menor  de  serveis  consistent  en  la  redacció  del  modificat  del 
projecte d’execució de l’obra “Urbanització Avinguda Jaume I”, per un import 
de 7.916,00 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
9.578,36  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  151  22706  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.

 

9.- Expedient 212/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis per la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra 
Col.lector al C/ Canal d'Urgell i C/ Raval de Lleida Fase I

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER ASSUMIR LA 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT  DE  L’OBRA “COL.LECTOR  C/.  CANAL  D’URGELL  I  RAVAL  DE 
LLEIDA, FASE I”
 
Fets:
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  els  serveis  d’un  arquitecte  per  a  la 
direcció  d’execució  d’obra  i  la  coordinació  de  seguretat  i  salut  de  l’obra 
“Col·lector C/. Canal d’Urgell i Raval de Lleida, Fase I”.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte.
 
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’arquitecte Lluís Guasch 
Fort, amb el següent detall:

 



 

Honoraris de direcció d’execució de l’obra: 2.667,36 € (dos mil sis-cents 
seixanta-set euros amb trenta-sis cèntims), IVA no inclòs
Honoraris  de  coordinació  de  seguretat  i  salut:  900,00  €  (nou-cents 
euros)
Total: 3.567,36 € (tres mil cinc-cents seixanta-set euros amb trenta-sis 
cèntims), IVA no inclòs.
 

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

L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”
La normativa aplicable és la següent:
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
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.
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.

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

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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. 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament,  
de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  

 



 

milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no  
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte, 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’arquitecte Lluís Guasch Fort.  amb NIF 40859867E, el 
contracte menor de serveis consistent  en la direcció d’execució d’obra i  la 
coordinació de seguretat i salut de l’obra “Col·lector C/. Canal d’Urgell i Raval  
de Lleida, Fase I”, per un import de 3.567,36 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
4.316,51  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  151  22706  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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. 

 

10.- Expedient 208/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis per la redacció de projecte i direcció d'obra de la Urbanització 
del C/ La Placeta

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 
DEL C/ LA PLACETA”
 
Fets:
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  els  serveis  d’un  arquitecte  per  a  la 
redacció del projecte i la direcció de l’obra “Urbanització C/. La Placeta”.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un arquitecte.
 
1.3. Es disposa del següent pressupost presentat per l’arquitecte Lluís Guasch 

 



 

Fort, amb el següent detall:
Honoraris de redacció del projecte: 5.034,90 € (cinc mil trenta-quatre 
euros amb noranta cèntims), IVA no inclòs.
Honoraris  de  direcció  d’execució  de  l’obra:  5.034,90  € (cinc  mil 
trenta-quatre euros amb noranta cèntims), IVA no inclòs
Total: 10.069,80 € (deu mil seixanta-nou euros amb vuitanta cèntims), 
IVA no inclòs.
 

D’acord l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix: 
«Són  contractes  de  serveis  els  que  tenen  per  objecte  prestacions  de  fer 
consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o  dirigides  a  obtenir  un 
resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació 
d’aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l’annex II.»
 
L’annex II categoria 12 recull els següents serveis “Servei d’arquitectura”
 
La normativa aplicable és la següent:
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
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.
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.
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
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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. 
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. 
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.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, el Sr. Alcalde va delegar en 
favor de la Junta de Govern Local la següent atribució: Les competències com 
a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament,  
de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent  
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis  

 



 

milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no  
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del  
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 
Vist  l’informe  de  secretaria,  i  certificada  per  l’interventor  l’existència  de 
consignació  pressupostària  suficient  per  atendre  el  finançament  d’aquest 
contracte, 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’arquitecte Lluís Guasch Fort.  amb NIF 40859867E,  el 
contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte i la direcció 
d’execució  de  l’obra  “Urbanització  dl  C/.  La  Placeta”,  per  un  import  de 
10.069,80 euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
12.184,46  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  151  22706  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018, condicionant-ho als 
termes que resultin de la seva aprovació definitiva.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.

 

11.- Expedient 248/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis pel tractament en prevenció de la legionel.losi en diferents 
equipaments municipals

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
DE TRACTAMENT DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI EN DIFERENTS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2018
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de tractament de prevenció de la 
legionel·losi en diferents equipaments municipals per a l’exercici 2018.
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa RAESGRA, SL, amb el 
següent detall:

 Escola Joan XXIII:  563,00 euros (cinc-cents seixanta-tres euros), IVA 
no inclòs.

 Llar d’infants: 517,00 euros (cinc-cents disset euros), IVA no inclòs.

 



 

 Pavelló  de  l’Oli:  184,00  euros  (cent  vuitanta-quatre  euros),  IVA no 
inclòs.

 Analítiques  humidificadors  pavelló  Francesc  Macià:  656,00  euros 
(sis-cents cinquanta-sis euros), IVA no inclòs.

 Pavelló Francesc Macià: 297,00 euros (dos-cants noranta-set euros), 
IVA no inclòs.

 Humidificadors  pavelló  Francesc  Macià:  594,00  euros  (cinc-cents 
noranta-quatre euros), IVA no inclòs.

 Piscines: 517,00 euros (cinc-cents disset euros), IVA no inclòs.
 Camp d’Esports: 563,00 euros (cinc-cents seixanta-tres euros), IVA no 

inclòs.
 TOTAL: 3.891,00 euros (tres mil vuit-cents noranta-un euros), IVA no 

inclòs.
 
Segons  els  articles  111  i  138  del  Reial  Decret  Llei  3/2011  que  aprova  la 
Refosa de la L
lei de contractes del sector públic, ens trobem davant d’un contracte menor de 
serveis  atesa  la  seva  durada  i  el  seu  pressupost  que  no  excedirà  els 
17.999,99 €. (IVA vigent no inclòs).
 
S’ha emès informe d’Intervenció acreditatiu que en les aplicació de despeses 
número 3232 21300,  3231 21300 i  342 21200 del  projecte  de Pressupost 
municipal  per  a  l’exercici  2018  s’ha  previst  consignació  pressupostària 
suficient per fer front a la despesa proposada.
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge  indicat,  referit  als 
recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. Aquesta competència resta delegada en la junta de govern local 
per Decret 84/2015 de data 15 de juny de 2015.
 
De conformitat amb l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel  que  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
Administracions  Públiques  la  factura  pertinent  constituirà  el  document 
contractual.
 
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 RAESGRA, SL el contracte menor de serveis 
de  tractament  de  prevenció  de  la  legionel·losi  en  diferents  equipaments 
municipals  per  a  l’exercici  2018,  per  un import  de  3.891,00 euros,  IVA no 
inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec al 
pressupost de l’exercici 2018, condicionant-ho als termes que resultin de la 
seva aprovació definitiva, d’acord amb el següent detall:

 Aplicació 3231 21300: 625,57 euros
 Aplicació 3232 21300: 681,23 euros
 Aplicació 342 21200: 3.401,31 euros


Tercer.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari en temps i forma.
 
Quart.- 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.

 

12.- Expedient 226/2018.Exp. 001/18 Comunicació prèvia 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. 001/18 226/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Ensenyança, 24, B, 6-3

 



 

Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Ensenyança, 24, B, 6-3
Referència cadastral: 2389001CF2928N0068KS           
Arquitecte:
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: Canviar la banyera per plat  de dutxa. 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 a la interessada en temps i forma.

 

13.- Expedient 206/2018. Exp. 209/17. 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. 209/17 206/2018 Gestiona
 

 



 

Sol·licitant: 
Domicili: Indústria, 5
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Indústria, 5
Referència cadastral: 2388018CF2928N0001ZO            
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 450,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 15,62 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 38,62€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Pujar  paret  de  tancament  del  pati  amb  gero.  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes obres entenent  que es tracta d’una actuació que no 
implicarà cap modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

14.- Expedient 221/2018 .Exp. 210/17. Comunicació prèvia 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. 210/17/17 221/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Marquès d’Olivart, 7
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Marquès d’Olivart, 7, 2
Referència cadastral: 2390011CF2929S0001XA           
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 11.514,22€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 399,54 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 28,79 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 431,33€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Arrebossar  façana  amb  monocapa,  col·locació  de  canals  i 
baixants noves, formació de goteró i repàs de teula del voladís. 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 a la interessada en temps i forma.

 

15.- Expedient 235/2018. Exp. 004/18 Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel …. 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. 004/18 235/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Folch i Torres, 42
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Castell Alt, 7
Referència cadastral: 2192312CF2929S0001MA         
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 8,68€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 31,68€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Arrebossar  paret  de tàpia.  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 a l’interessat en temps i forma.

 

16.- Expedient 1945/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat per part d'Orange Espagne, S.A.U. per instal.lar una estació de 
telefonia mòbil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITAT DECLARACIÓ RESPONSABLE
 
L’empresa Orange Espagne, S.A.U. ha sol·licitat modificar l'activitat d'Estació 
base  de  telefonia  mòbil  situada  al  polígon  industrial  les  Verdunes  de  les 
Borges Blanques en les següents coordenades: X:320.294 m i Y:4.597.079m, 

 



 

per substituir les antenes i equipament electrònic de l’interior de la caseta.
El Sr. Xavier Arqués, Enginyer industrial municipal, en data 19 de desembre, 
ha emès el següent informe que transcrit literalment és el següent:
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 1945/201
Titular: ORANGE ESPAGNA, SAU (CIF.: A82009812)
Emplaçament: Polígon industrial les Verdunes sn. (ETRS 89 UTM: X: 320.294 
m Y: 4.597.079 m)
Tipus d’activitat: Estacions o infraestructures radioelèctriques per a serveis de 
comunicació electrònica.
Classificació de l’activitat: 
Tràmit  administratiu: Declaració responsable (Llei  12/2012 i  Llei  9/2014 art. 
34.6)
Documentació tècnica: 
“Proyecto  de  modificacions  substancial  según  Lley  9/2014  General  de 
Telecomunicaciones  de  una  estación  base  de  telefonia  móvil 
LTE800/GSM900/UMTS900 de la red de Orange Espagne SAU”, redactat per 
José Rodríguez Blasco, enginyer tècnic en telecomunicacions, col.  777, en 
data 11-8-2017.

 
Certificació técnica de DEKRA AMBIO SAU, d’execució de les instal·lacions i 
compliment  de  normativa,  de  data  8-9-2017  amb  resultat  SENSE 
INCIDÈNCIES. S’inclou com a documentació addicional el certificat de final de 
instal·lació  signat  pel  tècnic  José  Rodríguez  Blasco,  enginyer  tècnic  en 
telecomunicacions, col. 777, en data 11-8-2017.
 
Declaració responsable signada per Ignacio Alonso Solé, apoderat Tipo E11, 
de 15-2-2017.
 
ACTIVITAT
 
Consisteix  en  una  modificació  substancial  de  l’activitat  existent,  i  que 
correspon a una substitució de les antenes i equipament electrònic de l’interior 
de la caseta.
 
INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat descrita està sotmesa a declaració responsable d’acord amb l’art.  
34.6 de la  Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones. 
 
En base a aquesta reglamentació, s’emet informe FAVORABLE respecte de 
les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
 
INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
 
S’emet  informe FAVORABLE respecte  de les mesures de protecció  contra 

 



 

incendis descrites en el projecte.
 
CONCLUSIÓ
 
S’emet informe FAVORABLE  respecte de l’activitat descrita”.
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 l'empresa ORANGE ESPAGNA, SAU, per  a la  INSTAL·LACIÓ 
D'UNA ESTACÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL LTE800/GSM900/UMTS900, 
al  polígon  de  les  Verdunes  X:320.294  m  Y:  4.597.079m)  de  les  Borges 
Blanques baixos.
 
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.
 

 

17.- Expedient 1154/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat per inici d'activitat d'una d’explotació avícola de perdius 
ponedores a la finca del polígon 514, parcel·la 97, promoguda per SAT 
Codorncies Urgell

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ  EXPEDIENT  D’ACTIVITATS-  Comunicació  prèvia  ambiental- 
ANNEX III
 
L’empresa SAT 5749  CODORNICES URGELL,  ha  presentat  en  el  registre 
general de l’Ajuntament de les Borges Blanques, la documentació per a iniciar 
l’activitat d’explotació avícola de perdius ponedores a la finca del polígon 514, 
parcel·la 97 de la partida “acampador” de les Borges Blanques.
 
Els  serveis  tècnics  municipals,  en  data  16  de  gener  ha  emès el  següent 
informe, que transcrit literalment és el següent:
"Titular: SAT 5749 CODORNICES URGELL (CIF.: V-25038563)
Expedient d’activitats: 1154/2017
Emplaçament: Polígon 514, parcel·la 97
Activitat: Explotació avícola de perdius ponedores
Tràmit: Nova activitat                             
Règim d’intervenció: Comunicació prèvia ambiental (annex-III, Llei 20/2009)
Documentació: 

 



 

Projecte  d’explanació  de  terreny  per  a  la  implantació  d’una  explotació  de 
perdius ponedores al TM de les Borges Blanques, redactat per Ramón Cortes 
Torrentó, col·legi d’Enginyers tècnics industrials de Lleida, visat el 4 d’agost de 
2017.

Comunicació prèvia ambiental municipal, de 4 d’agost de 2017.
Annex al projecte lliurat el 17 de novembre de 2017 
Certificat de final d’obra i comunicació de 15 de desembre de 2017 signat per 
Ramón Cortes Torrentó, col·legi d’Enginyers tècnics industrials de Lleida
Annex  al  projecte  d’activitat  de  gener  de  2018  signat  per  Ramón  Cortes 
Torrentó, col·legi d’Enginyers tècnics industrials de Lleida
Informe  tècnic  sobre  el  sistema  de  recollida  de  dejeccions  emès  per  la 
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de data 15 de gener de 2018

 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
 
L’empresa  SAT  5749  CODORNICES  URGELL  presenta  la  comunicació 
acompanyada  de  la  documentació  tècnica  per  a  l’establiment  d’una  nova 
activitat de característiques:
 
Activitat: explotació avícola de perdius ponedores:
Capacitat: 8.000 perdius ponedores en 4.000 gàbies situades a l’intempèrie.
Superfície activitat: 11.154,35 m2 en finca rústica:
Característiques constructives:
Disposa de tanca perimetral
Xarxa tèxtil que cobreix les gàbies

Disposa d’un femer de 68,4 m2.
Sistema de distribució d’aigua
No disposa de subministrament elèctric.
Caseta prefabricada de fusta de 70 m2
Disposa d’una xarxa (volador) que cobreix totes les gàbies

 
Classificació:  Segons llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats:
Annex-III, codi 11.1.a): “Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva  
d’aviram,  entenent  que  es  tracta  de  gallines  ponedores  o  del  nombre  
equivalent  per  a  altres  espècies  d’aus amb un nombre d’emplaçaments  ≤  
40.000”.
 
INFORME
 
Distàncies:  Informe del  Departament  d’A.R.P.A de data  6 de novembre de 
2017 amb pronunciament favorable.
Pla  de  gestió  de  residus:  Assabentat  del  Departament  d’A.R.P.A  segons 
informe de data 2 d’octubre de 2017. 
Sistema de recollida de residus: Informe tècnic Departament d’A.R.P.A, Servei 

 



 

de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària  de data 15 de gener 
de 2018 amb valoració favorable.
Benestar animal: Assabentat del Departament d’A.R.P.A  segons informe de 
data 18 de desembre de 2017.
Medi ambient:
Residus
Animals morts: Disposició en contenidor específic,  transport i gestió en planta 
autoritzada.
R. Zoosanitaris: Emmagatzematge en contenidor específic,  transport i gestió 
en planta autoritzada.
Dejeccions:
Femer: de 68,4 m2 amb pendents en el paviment cap el punt més baix per tal 
de poder recollir els lixiviats, amb muret de 50 cm en dues cares  i embornal 
en el punt més baix i conduits al dipòsit d’emmagatzematge.
Els  excrements  cauen  directament  a  sobre  d’una  làmina  impermeable  de 
poliuretà i polièster en forma de mitja canya situada al terra, sota les gàbies. 
Setmanalment es recolliran els residus i s’emmagatzemaran en el femer. La 
làmina de material plàstic té una segona funció que és la de canalitzar les 
escorrenties d’aigua de pluja, que generaran lixiviats, per gravetat cap a un 

dipòsit de recollida, de polièster, de 6 m3 de capacitat.   
Gestió final: segons pla de dejeccions ramaderes tramitat. Els residus lixiviats 
seran gestionats per gestor autoritzat. 

 
Aigües residuals: no es generen

 
PRONUNCIAMENT
Examinada la  documentació  tècnica  i  les  mesures correctores  proposades 
s’emet el present INFORME amb resultat 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  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat  de  l’empresa SAT 5749 Codornices Urgell,  per  a  iniciar  l’activitat 
d’explotació avícola de perdius ponedores a la finca ubicada al polígon 514 
parcel·la 97 de la partida ”acampador” de les Borges Blanques baixos.
 
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.
 

 

18.- Expedient 214/2018. AMPA Escola de música Les Garrigues 
subvenció 2017

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMPA ESCOLA DE MÚSICA LES GARRIGUES     225,00 euros 
 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

19.- Expedient 196/2018. Grallers els Mosquits subvenció 2017

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL.LICITUT  DE  SUBVENCIÓ  PER  PART  D'UNA ENTITAT  DE  LA 
POBLACIÓ 

l'Associació GRALLERS ELS MOSQUITS,  ha  sol·licitat  el  pagament  de  la 

 



 

subvenció per al funcionament de l’entitat i realització d’activitats, en el marc 
de la subvenció directa establerta al pressupost municipal per l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
L'entitat ha presentat com a document justificatiu de les despeses, una factura 
per  la  maquetació  i  disseny  d'una  publicació  dels  30  anys  dels  Grallers 
Marfulls. 
Atès que no consta que aquesta entitat realitzi  cap actuació al  municipi,  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.- No  admetre  com  a  justificant  del  pagament  de  la  subvenció la 
documentació presentada per l'entitat, ja que la despesa que es justifica no 
correspon a despeses pròpies de l'entitat i  a més no es té constància que 
aquesta entitat hagi organitzat ni participat en cap tipus d'activitat cultural al 
municipi durant l'anualitat 2017.
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats

 

20.- Expedient 195/2018. Associació de diabètics subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 

 



 

Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA      1.350,00 euros
Delegació de Lleida
(Subdelegació de Les Borges Blanques) 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

21.- Expedient 258/2018. AMPA IES Josep Vallverdú subvenció 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2017.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
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  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
AMPA IES JOSEP VALLVERDÚ 450,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

22.- Expedient 189/2018. .Aprovar la devolució d'ingressos indeguts per 
inscripcions a la 55a edició de la Fira de l'Oli 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS ERRONIS EN LA INSCRIPCIÓ A LA FIRA DE 
L’OLI 2018
 
Vist l'informe presentat per Silvia Mansilla, la qual fa constar que han hagut 
pagaments erronis de diverses empreses en les seves inscripcions en la 
participació de la 55ª Fira de les Garrigues i que per tant reclamen la 
devolució de la diferència del pagament efectuat.
 
Per aquest motiu la Junta de Govern Local en exercici de les atribucions 
delegaes per Decret d'Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda per 
unanimitat dels seus membres:
Primer.- Aprovar la devolució corresponent als expositors que es relacionen 
seguidament amb el següent detall
 Relació d’ingressos erronis en la formalització de la inscripció en el marc de 
la 55a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues:
 
NOM EXPOSITOR: 
NÚM. FRA.: OLI/333
IMPORT: 250,58 €
INGRÉS: 294,80 €
IMPORT DEVOLUCIÓ: 44,22 €
MOTIU: Pagament erroni
COMPTE CORRENT: ES19 2100 3794 0721 0037 6426
 
NOM EXPOSITOR
INGRÉS: 294,80
IMPORT DEVOLUCIÓ: 294,80 €
MOTIU: Pagament erroni, inscripció desestimada
COMPTE CORRENT: ES11 2100 0102 9201 0225 2342
 

 

 



 

23.- Expedient 263/2018. Donar compte del contracte de donació de 
documents del Sr. ….. a l'Ajuntament de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es dona compte a la  Junta de Govern Local  del  contracte de donació de 
documents del Sr. ... a l’Ajuntament de les Borges Blanques, signat el dia 26 
de gener de 2018 en els següents termes:
 
“CONTRACTE  DE  DONACIÓ  DE  DOCUMENTS  DEL  SR.  ...  A 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
 
A les Borges Blanques, essent el dia 26 de gener de 2018, es reuneixen al 
Centre d’Interpretació Espai Macià de les Borges Blanques:
 
D’una part el  Sr.  Enric Mir i  Pifarré, Alcalde de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, assistit per la Sra. Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament, per 
donar fe de l’acte.
 
De l’altra el Sr. .. amb DNI núm. 40834384-T i domicili al C/ Travessera de 
Torregrossa, núm. 4 de Puiggròs.
 
INTERVENEN 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
El segon, en nom i representació pròpia.
 
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament 
del present document i 
 
MANIFESTEN: 
I.- Que el Sr. ... és propietari dels següents documents:

 Litografia de Josep Mª Subirachs sobre Catalunya i Francesc Macià 

 Llibre  “Població  de  Catalunya,  1936”,  editat  pel  Departament  de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’any 1937, que recull les 
dades estadístiques de la població de Catalunya 

 
II.-  Que  les  dues  parts  són  conscients  del  valor  informatiu  i  cultural  dels 
documents propietat del Sr..... .
 
III.-  Que  consideren  convenient  afavorir  la  preservació  i  divulgació  dels 
documents  esmentats,  mitjançant  la  serva  incorporació  a  l’Arxiu  de  l’Espai 
Macià,  centre  d’interpretació  de  la  figura  de Francesc Macià,  del  qual  és 
titular l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 
IV.- Que el Sr..... , ha manifestat la seva intenció de donar i cedir els drets 

 



 

d’explotació a l’Ajuntament de les Borges Blanques dels següents documents 
descrits en l’apartat primer.
 
V.-  Que per tal  de formalitzar la donació i  la cessió de drets d’explotació i 
concretar-ne les condicions, han convingut signar el present document que 
s’articula en els següents
 
PACTES: 
Primer.-  L’objecte  d’aquesta  donació  i  cessió  de  drets  són  els  següents 
documents:

 Litografia de Josep Mª Subirachs sobre Catalunya i Francesc Macià 

 Llibre  “Població  de  Catalunya,  1936”,  editat  pel  Departament  de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’any 1937, que recull les 
dades estadístiques de la població de Catalunya 

 
Declara el Sr..... , (en endavant donant) que aquesta donació no és en frau de 
creditors i que està entre les que les lleis permeten.
 
Segon.- El donant, en qualitat de propietari dels documents i titular dels deus 
drets d’explotació en fa donació en aquest acte a favor de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques a títol gratuït. 
Per efecte d’aquesta donació, l’Ajuntament de les Borges Blanques obté la 
propietat  dels documents.  En aquest  mateix acte, el  donant també cedeix, 
sense  contraprestació,  els  drets  d’explotació  en  els  termes  i  amb  l’abast 
indicats en el pacte quart.
 
Tercer.-  Amb  l’acceptació  d’aquesta  donació,  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques  es  compromet  a  complir  la  voluntat  del  donant  de  destinar  els 
documents al  servei  públic,  amb la  seva exposició  al  fons documental  del 
Centre d’Interpretació Espai Macià i en concret a:

a)    Custodiar  els  documents  a  l’arxiu  de  l’Espai  Macià  i  assumir  les 
despeses de conservació i, si s’escau, restauració.

b)    Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.

c)     Identificar els documents amb els següent títol:

-Litografia  de  Josep  Mª  Subirachs  sobre  Catalunya  i  Francesc 
Macià

-Població de Catalunya 1936

 
Quart.- Per a complir la voluntat del donant, l’arxiu de l’Espai Macià tractarà 
els documents seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la 
normativa tècnica de referència del centre. Podran ser cedits temporalment a 
terceres persones per a la realització d’activitats de divulgació cultural.

 



 

 
L’Ajuntament, com a propietari dels documents i dels seus drets d’explotació 
podrà efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública 
i transformació, inclosa la seva digitalització i la posada a disposició per mitjà 
de la  xarxa  Internet,  tant  a  interès o iniciativa  pròpia  com a favor  d’altres 
administracions públiques o persones privades que ho sol·licitin.
 
Aquesta  explotació  i  usos  no  es  limita  territorialment  ni  temporalment.  En 
qualsevol cas, l’Ajuntament de les Borges Blanques assumeix l’obligació de 
respectar i fer respectar els drets morals del donant.
 
Cinquè.-  Per  tot  allò  que  no  estigui  previst  en  els  precedents  pactes,  el  
present acord es regirà per les disposicions del Codi Civil.
 
Sisè.- Per resoldre les qüestions o divergències derivades de la interpretació, 
aplicació o compliment dels pactes precedents, ambdues parts es sotmeten a 
la jurisdicció i  tribunals de Lleida, amb expressa renúncia a qualsevol altre 
fur." 

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

24.- Donar compte del registre d'entrades i sortides

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 19 al 25 de gener de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

25.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 14:30 h del dia 8 de gener de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

L’alcalde La secretaria

Enric Mir Pifarré Anna Gallart Oró
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