
 

Anonimitzada JGVL 5febrer5 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/5 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:20 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 29 de gener, es dona la mateixa 
per llegida i queda aprovada per unanimitat dels membres assistents.

 

2.- Expedient 369/2018. Cessió d'espais municipals i material. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions:

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ENTITAT : 
ESPAI : CENTRE CÍVIC – SALA D’ACTES 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: ramkishanpuri@gmail.com 
ADREÇA : Via Aurèlia, 23  1r  2a   25400  Les Borges Blanques 

 



 

DIA UTILITZACIÓ : 11 FEBRER 2018 
HORARI : de 9.30h a 13.30h 
MOTIU : ACTIVITAT “RESPIRA, REFLEXIONA I ENTRENA LA FELICITAT” 
MATERIAL :           -    el propi de la sala 
OBSERVACIONS : Activitat gratuïta per a tothom
 
 

 

3.- Expedient 370/2018. Cessió d'espais municipals i material. 
Tothomweb

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Examinada la petició presentada per Tothomweb d’ús d’espai  i  de material  
municipal,  s’ha vist  que aquesta  era una prova per  comprobar  el  correcte 
funcionament  de  l’aplicació  de  reserves  al  calendari  de  la  página  web  de 
l’Ajuntament, per la qual cosa,  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.- Retirar aquest punt de l'odre del dia per tractar-se d’una prova duta a 
terme  per  part  de  l’empresa  Tothomweb  i  no  d’una  petició  real  d’espai  i 
material

 

4.- Expedient 371/2018. Cessió d'espais municipals i material. Associació 
de Dones la Rosada

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PETICIÓ ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Ateses  les  peticions  presentades  sol·licitant  l’ús  d’espai  i  de  material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi. 
 

 



 

L’autorització queda subjecta a les següents condicions:
- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 
ESPAI : CENTRE CÍVIC. SALA D’ACTES 
ENTITAT :  ASS. DONES LA ROSADA 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: donesrosada@hotmail.com 
ADREÇA :  PL. CONSTITUCIÓ, CENTRE CÍVIC 
DATA UTILITZACIÓ :  5 DE FEBRER 2018 
HORARI : DE 15H A 21H 
MOTIU : CLASSE DE GIMNÀSTICA 
MATERIAL :           - 
OBSERVACIONS : canvi de lloc, ja que el Grums està ocupat

 

5.- Expedient 362/2018. Aprovar la concessió d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Cultural Terrall pendent subvenció 2017 
Revista Terrall

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 CULTURAL TERRALL (REVISTA TERRALL) 765,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports
 

 

6.- Expedient 363/2018. Aprovar la concessió d'una subvenció 
nominativa al Club Bàsquet Borges pendent 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:

 



 

 
CLUB BÀSQUET BORGES 3.350,00 euros 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

7.- Expedient 299/2018. Adjudicació d'un contracte privat d'edició i 
impressió d'un llibre institucional de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE CREACIÓ I IMPRESSIÓ DEL 
LLIBRE INSTITUCIONAL DEL MUNICIPI DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets:
1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  la  creació  i  la  impressió  d’un  llibre 
institucional  i  emblemàtic  que  englobi  els  aspectes  més  característics  del 
municipi  de  les  Borges  Blanques  reflectint  els  principals  trets  urbanístics, 
patrimonials, paisatgístics, econòmics i culturals.
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  29  de  gener  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient administratiu per a dur a terme aquesta contractació.
1.3. Es disposa del pressupost presentat per l’empresa TUCSON DIGIMEDIA, 
SL, amb el següent detall:

 Impressió 500 unitats: 6.123,70 euros (sis mil cent vint-i-tres euros amb 
setanta cèntims), IVA no inclòs.

 Fotografia,  disseny,  direcció...:  9.075,00  euros  (nou  mil  setanta-cinc 
euros), IVA no inclòs.

 TOTAL:  15.198,70  euros  (quinze  mil  cent  noranta-vuit  euros  amb 
setanta cèntims), IVA no inclòs.

 
1.4.  El  pressupost  general  de  l’Ajuntament  per  a  l’exercici  2018  preveu 
l’aplicació  de  despeses  número  920  22001  amb  consignació  suficient  per 
atendre el finançament del contracte.
 
D’acord l’article 20 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: Tenen la 
consideració de contractes privats els subscrits pels ens, organismes i entitats  
del sector públic que no reuneixen la condició d’administracions públiques.
 
Igualment, són contractes privats els subscrits per una Administració pública  
que tenen per objecte serveis compresos a la categoria 6 de l’annex II,  la  
creació  i  interpretació  artística  i  literària  o  espectacles  compresos  a  la  
categoria  26  del  mateix  annex,  i  la  subscripció  a  revistes,  publicacions  
periòdiques i bases de dades, així com qualssevol altres contractes diferents  
dels previstos a l’apartat 1 de l’article anterior.

 



 

 
2. Els contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en  
defecte de normes específiques, per aquesta Llei i les seves disposicions de  
desplegament,  i  supletòriament  s’apliquen  les  altres  normes  de  dret  
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per  
raó del subjecte o entitat contractant.  Quant als efectes i  extinció, aquests  
contractes es regeixen pel dret privat.
No obstant això, són aplicables a aquests contractes les normes que conté el  
títol V del llibre I, sobre modificació dels contractes.
 
La normativa aplicable és la següent:

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

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

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

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

e. Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP

 
Per 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’empresa TUCSON DIGIMEDIA, amb NIF B25725052, el 
contracte  privat  per  a  la  creació  i  impressió  de  500  unitats  del  llibre 
institucional del municipi de les Borges Blanques, per un import de 15.198,70 
euros, IVA no inclòs.
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

 



 

17.349,40  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  920  22001  del 
pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2018.
 
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 379/2018. Aprovació del Padró fisca del preu públic de la 
Llar d'infants i notificació col·lectiva

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE GENER 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 gener 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 :                           GENER 2018
PERÍODE COBRANÇA :   13-02-2018 a 13-03-2018              
IMPORT :                            6.709,00 € 

 

9.- Expedient 244/2018. Exp. 010/18 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 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. 010/18 244/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
NIF: 
Domicili: la Pedrera, 3
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Prat de la Riba, 20
Referència cadastral: 2586019CF2928N0001RO       
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.900,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 65,93€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 88,93€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Realització  de  paviment  remolinat  al  magatzem  existent. 
S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  rentenent  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.

 

10.- Expedient 261/2018. Exp. 014/18. 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. 014/18 261/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Pl. Constitució, 17-19, 1-2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Pau Casals, 11, B, baixos 2
Referència cadastral: 2683013CF2928S0016IY        
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 700,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 24,29€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 47,29€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Canviar  banyera  per  plat  de  dutxa  i  canviar  wc  (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 a l’interessat en temps i forma.

 

11.- Expedient 242/2018. Exp. 008/18. 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. 008/18 242/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: urbanització les Forques, 6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: urbanització les Forques, 6
Referència cadastral: 2984032CF2928S0001WJ        
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 975,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 33,83€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 56,83€
Fiança de residus a dipositar =0,00 €

 
ACTUACIÓ:  Canviar  tub  de xemeneia.  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.

La xemeneia s’ajustarà a les determinacions de la norma  UNE123001 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma

 

12.- Expedient 350/2018. Exp. 051/17. Comunicació prèvia d'obres. Piedra 
Natural Rubio

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora Susana 
Rubio  Gallart  en  representació  de  l’empresa  Piedra  Natural  Rubio,  SL 
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. 051/17 350/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: PIEDRA NATURAL RUBIO, SL
NIF: B-25272592
Domicili: polígon industrial les Verdunes, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: polígon industrial les Verdunes, 2
Referència cadastral:  0576507CF2907N0001BU      
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2880,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 99,94€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 00,00€
Fiança de residus a dipositar =122,94 €

 
ACTUACIÓ: Obres de reparació de les bases dels pilars de formigó de la nau. 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació de millora que no implicarà cap alteració de l’ús de la nau. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

 



 

13.- Expedient 243/2018. Exp 009/18 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. 009/18 243/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Raval de Lleida, 39
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Raval de Lleida, 39
Referència cadastral: 2189002CF2928N0001JO       
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 5.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 173,50€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 196,50€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Col·locar parquet, canviar les portes del pis i renovar la cuina. 
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.

 

14.- Expedient 241/2018. Exp. 007/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  senyor  ….  per 
ampliar la terrassa posterior (uns 10 m² aproximadament) de l'immoble situat 
al C/ La Placeta núm.55 de les Borges Blanques, 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.- Retirar aquest punt de l'odre del dia i sotmetre l'expedient a informe 
del  tècnic  municipal  per  verificar  si aquestes  obres ha  de  ser  objecte  de 
comunicació prèvia o ser sotmeses llicència municipal d'obres. 

 

15.- Expedient 319/2018. Exp. 017/18. 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 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. 017/18 319/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Bellavista, 25
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Bellavista, 25
Referència cadastral:  2787027CF2928N0001GO      
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 24.672,26€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 823,84€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 59,35 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 00,00€
Fiança de residus a dipositar =886,19 €

 
ACTUACIÓ: Refer tanca exterior, anivellar jardí, refer pas i escales exteriors 
d'accés a l'habitatge (a conseqüència fuita d'aigua). S’autoritza la realització 
d’aquestes obres comunicades entenent entenent que es tracta d’una 
actuació que no implicarà cap modificació estructural.

 

16.- Expedient 240/2018. Exp. 006/18. 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. 006/18 240/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: Molí de Vent, 2
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Molí de Vent, 2 (per la façana del c/ Carrerada)
Referència cadastral: 2789005CF2928N0001LO         
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 25,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 0,87€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 23,87€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ: Reparar esquerdes de la façana (col·locar tres varilles d'1,30m). 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que no es 
produiran modificacions estructurals. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

17.- Expedient 238/2018. Exp. 013/18 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. 013/18 238/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS MARQUÈS D'OLIVART, 12
NIF: 25196592-T
Domicili: Marquès d’Olivart, 12
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Marquès d’Olivart, 12
Referència cadastral: 2490038CF2929S         
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.630,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 56,56€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 79,56€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Canviar  escomesa  claveguera.  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes obres comunicades entenent que no es produiran modificacions 
estructurals.
 
Si  per  realitzar  aquesta  actuació  fos  necessari  obrir  la  vorera,  s’informa 
favorablement la seva execució, amb la condició que es reposi el paviment 
amb les mateixes condicions i materials de l’existent i que es compleixin les 
condicions generals per a l’obertura de rases a la via pública. En aquest cas,  
caldrà  realitzar  una  cata  prèvia  i  comprovar  les  instal·lacions  i  serveis 
existents sota la vorera per tal de no afectar-los, respectant en tot moment les 
distàncies reglamentàries. Igualment es complirà que:

La  reposició  del  paviment  ha  de  quedar  enrasada,  de  manera  que 
s’eviti cap discontinuïtat en el paviment.
 
S’avisarà  als  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  una  vegada  feta 
l’excavació i al finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran  les  mesures  de  seguretat  i  salut  que  garanteixin  la 
seguretat dels vianants i la circulació de vehicles. 

 
Segon.-  Notificar aquests acords a la interessada en temps i forma.

 

 



 

18.- Expedient 230/2018. Exp. 11/18. Comunicació prèvia d'obres. 
Telefonica de España, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor José Luís 
Jorge  Henàndez  en  representació  de  TELEFONICA  DE  ESPAÑA,  SAU 
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. 011/18 230/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: TELEFONICA DE ESPAÑA,SAU
NIF: A-82018474
Domicili: Alcalde Sol, 7, 1
Ciutat: 25003 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Pintor Iglésias
Referència cadastral:      
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 00,00€

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

 
ACTUACIÓ:  Obertura  de  rases  per  reparar  canalitzacions  de  telefonia 
obstruïdes  estructurals).  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades  condicionada a què:
 
Que  es  reposi  el  paviment  amb  les  mateixes  condicions  i  materials  de 

 



 

l’existent i que es compleixin les condicions generals per a l’obertura de rases 
a la via pública que s’annexen. La reposició del paviment i la instal·lació de 
l’arqueta ha de quedar enrasada, de manera que s’eviti cap discontinuïtat en 
el paviment.
 
Caldrà comprovar les instal·lacions, xarxes i serveis existents sota el paviment 
per  tal  de  no  afectar-los,  respectant  en  tot  moment  les  distàncies 
reglamentàries.
 
Aquesta  instal·lació  de  la  línia  telefònica  es  realitzarà  d’acord  amb  les 
condicions tècniques de profunditat i senyalització establertes per la normativa 
i no impedirà el pas de vehicles pesats. 
 
Caldrà efectuar aquesta reparació de manera que no es perjudiqui les finques 
ubicades a les parcel·les confinants, ni els vials de titularitat municipal, alhora 
que haurà de reposar qualsevol element que es faci malbé.
 
S’avisarà als serveis tècnics de l’Ajuntament una vegada feta l’excavació i al 
finalitzar l’obra.
 
S’adoptaran les mesures de seguretat i salut que garanteixin la seguretat dels 
vianants i la circulació de vehicles. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords a l’interessat en temps i forma.

 

19.- Expedient 231/2018. Exp. 002/18 Comunicació prèvia obres. 
Eurovia-92, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  per  la  senyora  M. 
Antònia  Pelegrí  Mateu  en  representació  de  la  societat  Eurovia-92,  SA 
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. 002/18 231/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: EUROVIA-92, SA
NIF: A-588237490
Domicili: Raval del Carme, 9
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ: Ausiàs March, 25
Referència cadastral: 2490023CF2929S0001EA           
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 10,41 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 33,41€
Fiança de residus a dipositar =0,00 € 

 
ACTUACIÓ:  Condicionar  cuines  de  gas  a  elèctric  (instal·lacions)  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 a la interessada en temps i forma.

 

20.- Expedient 655/2017.REQUERIMENT PER A OBTENIR DEVOLUCIÓ DE 
FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS. Agroquímics les Borges, SL. Exp 
obra 109/15

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGAR LA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE 
RESIDUS
 
Antecedents
 
Agroquímics les Borges, SL en data 8 de juliol de 2015 van sol·licitar la llicència 

 



 

d’obres per  dur  a terme el condicionament d’una nau industrial  destinada a 
magatzematge  i  comercialització  d'adobs,  llavors,  productes  fitosanitaris  i 
material  alimentari  vinculat  a  l'agricultura  situat  al  Polígon  les  Verdunes, 
parcel·les 11 i 12 de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte redactat per 
l’enginyera tècnica industrial (Montse Rami Pueyo) Adell Ingenieros, SL
 
El projecte presentat establia una fiança per gestió de residus de 3.697,97€, la 
qual fou dipositada en data 2 de març de 2016.
 
En data 9 de juny de 2017 amb registre d’entrada número 1703/18, la senyora 
Maria  Carme  Roca  Ros,  en  representació  de  la  societat  Agroquímics  les 
Borges, SL,  sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir la bona 
gestió dels residus, i  presenta el certificat de data 3 d’octubre de 2016 del 
gestor  d’aquests  residus,  l’empresa  Jaume  Oró,  SA,  segons  el  qual 
“l’empresa  Construccions  Josep  Ma.  Bellmunt  Urgell  .../...,  va  portar  al  
abocador de runes de les Borges Blanques, manifestant que procedeix de  
l’obre de Agroquímics les Borges SL .../..., les següent quantitats de runa:
 

-73180 kg de runa del 25/02/16 fins al 29/08/16 i que corresponen als  
albarans .../...

            -2450 kg de terra del el 06/06/16 i que correspon a l’albarà 4329”
 
D’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals emès en data 29 de 
juny de 2017, la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de juliol de 2017 
va acordar requerir la senyora Maria Carme Roca Ros, en representació de la 
societat Agroquímics les Borges, SL que, aportés la següent documentació:
 

1.El full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
2.El full de designació de la coordinació de seguretat i salut.
3.El certificat final d’obra.
4.Document del tècnic director de l’execució de l’obra que justifiqui la 
diferència de runa efectivament dipositada a l’abocador de runes de les 
Borges  Blanques  (75,63  tones)  respecte  la  inicialment  prevista  en 
l’Estudi de Gestió de residus aportat (336,18 tones), segons certificat 
emès per l’empresa Jaume Oró, SA, gestor de residus.

 
Igualment  es  va  advertir  a  la  interessada  que  en  cas  que  l’esmentada 
diferència no fos suficientment justificada, s’acordaria la devolució parcial de 
la  fiança dipositada per  garantir  la  bona gestió  dels  residus generats amb 
motiu  de  la  llicència  d’obres  exp.  núm.  109/15,  corresponents  a  la  part 
proporcional  a les 336,18 tones efectivament dipositades i  incautar  l’import 
restant  corresponent  a  la  resta  de fiança no  retornada per  fer  front  a  les 
possibles actuacions a dur a terme pels residus previstos en el pla de gestió 
de residus i que no s’han dut a l’abocador.
 
En  data  2  d’octubre  de  2017  la  senyora  Elisabet  Gómez  Semis  en 
representació de la societat Agroquímics les Borges, SL va presentar el full de 

 



 

designació de coordinador de seguretat i salut, el full d’assumeix de la direcció 
d’execució  de  l’obra  i  un  nou  certificat  del  gestor  de  residus  Romà 
Infraestructures  i  Serveis,  SAU  de  data  18  de  setembre  de  2017. 
Posteriorment, en data 11 d’octubre de 2017 a través del correu electrònic 
s’aporta el Certificat final de la instal·lació.
Segons  aquest  nou  certificat,  “L’empresa  AGROQUIMICS  LES  BORGES 
BLANQUES, SL amb NIF B-25036955,  ha gestionat al  dipòsit  controlat  de  
residus  de  la  construcció  de  Miralcamp  (Lleida)  215  tones  de  residus  de  
construcció  amb  codi  CER  170107  de  l’obra  amb  adreça  Polígon  Les  
Verdunes nª 11-12, de les Borges Blanques, amb nª d’expedient 109/15 a  
l’Ajuntament de Les Borges Blanques”.
 
Revisada  aquesta  documentació  aportada,  l’arquitecte  tècnic  municipal  en 
data 30 de gener de 2018 emet un segon informe amb el següent contingut:
 

“INFORME TÈCNIC
 
Expedient d’obra núm.: 109/15
Expedient Gestiona núm.: 655/2017
Procediment: Cancel·lació i devolució de garantia
 
Vista  la  sol·licitud  presentada  per  Agroquimics,  S.L.,  en  relació  a  la 
cancel·lació  i  devolució  de  la  garantia  prestada  en  el  seu  moment, 
l'objecte  de la  qual  era  assegurar  que els  residus serien  gestionats 
d’acord amb la normativa vigent, emet el següent,
 
INFORME
 
PRIMER.  Es  va  prestar  garantia  per  quantia  de  3.697,97  €,  a  fi 
d'assegurar que els residus que generarien l’obra serien dipositats a un 
gestor de residus autoritzat.
 
SEGON. La titular presenta el 9 de juny de 2017 un certificat emes per 
un gestor de residus que certifica que s’han dipositat 75,63 Tn.
 
TERCER. El 29 de juny de 2017 informo desfavorablement la devolució 
de la fiança pels motius següents:
 
1.El full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
2.El full de designació de la coordinació de seguretat i salut.
3.El certificat final d’obra.
4.Document del tècnic director de l’execució de l’obra que justifiqui la 
diferència
entre les tones de residus que preveia l’estudi de gestió de residus del 
projecte
i les tones dipositades al gestor de residus.
 

 



 

QUART.  En data  2 d’octubre  de 2017 es  presenta  la  documentació 
indicada en l’apartat anterior, la del punt 1 al punt 3, més el certificat 
d’un gestor de residus que certifica que s’han dipositat al seu abocador 
215 Tn de runa procedents de les obres objecte de la llicència.
 
CINQUÈ.  La  suma  de  residus  que  es  justifica  que  s’ha  dipositat  a 
gestor  autoritzat  és,  amb  la  suma  dels  2  certificats,  de  290,63Tn, 
inferior als 336,18 Tn que el tècnic redactor del projecte estableix en el 
seu estudi de gestió de residus. 
 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  desfavorablement  respecte  de  la  
cancel·lació i  devolució de la garantia prestada atès que el titular ha 
justificat un volum de residus inferior al previst en l’estudi de gestió de 
residus que el projectista ha establert. Atès que el estudi de residus es 
redacta  en  fase  de  projecte  i  que  modificacions  introduïdes  durant 
l’execució de les obres poden haver fet variar el volum total de residus, 
caldrà per la devolució de la fiança que el tècnic director d’execució de 
l’obra  justifiqui  la  diferència  entre  les  tones  de  residus  que  preveia 
l’estudi de gestió de residus de projecte i les tones dipositades al gestor 
de residus.”

 
 
Consideracions jurídiques
 
I.- Règim jurídic aplicable
L’article  11  del  DECRET  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
regula la producció i  gestió dels  residus de la construcció i  demolició,  i  el  
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el seu 
apartat c) preveu com obligació de les persones productores de residus de la 
construcció i demolició, fiançar en el moment d'obtenir la llicència d'obres, si 
aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus per tal de garantir 
que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta 
per la persona productora seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.
 
L'import de la fiança, que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència 
d'obres, per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
 
Aquest precepte preveu que l'execució de la fiança dipositada procedirà en 
cas  d'incompliment  de  l'obligació  garantida,  en  els  termes  exposats 
anteriorment, d'acord amb allò disposat en la normativa aplicable.
 
II.- Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre aquesta qüestió és el mateix òrgan que va 
aprovar  la  concessió  de  la  llicència  d’obres  amb  la  fiança  dipositada  per 
garantir la bona gestió dels residus generats, la Junta de Govern Local.

 



 

 
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, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Denegar provisionalment la petició presentada per Agroquímics, S.L, 
fins que el tècnic director d’execució de l’obra justifiqui la diferència entre les 
tones de residus que preveia l’estudi de gestió de residus de projecte i les 
tones dipositades al gestor de residus.
 
Segon.-  Atorgar  a  Agroquímics,  S.L  un  nou  termini  de  10  dies  hàbils 
comptadors des de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar 
un  document  del  tècnic  director  de  l’execució  de  l’obra  que  justifiqui  la 
diferència  de  runa  efectivament  dipositada  a  l’abocador  de  runes  de  les 
Borges Blanques (290,63 tones) respecte la inicialment prevista en l’Estudi de 
Gestió de residus aportat (336,18 tones), segons els certificats emesos pels 
gestors de residus Jaume Oró, SA, i Romà Infraestructures i Serveis, SAU, 
amb  l’advertiment  que  en  cas  que  l’esmentada  diferència  no  sigui 
suficientment  justificada,  s’acordarà  la  devolució  parcial  de  la  fiança 
dipositada,  corresponents  a  la  part  proporcional  a  les  290,63  tones 
efectivament dipositades i incautar l’import restant corresponent a la resta de 
fiança no retornada per fer front a les possibles actuacions a dur a terme pels 
residus  previstos  en  el  pla  de  gestió  de  residus  i  que  no  s’han  dut  a 
l’abocador, i s’elevarà a definitiva aquesta resolució per acord exprés.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Agroquímics, S.L en temps i forma 
amb l’advertiment que per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat no 
procedeix la interposició de cap recurs.

 

21.- Expedient 239/2018.REQUERIMENT PER A OBTENIR DEVOLUCIÓ DE 
FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS. Exp. d'obra 160/14

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGAR LA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE 
RESIDUS
 
Antecedents
 
La senyora … i la senyora …. en data 2 de setembre de 2014 van sol·licitar la 
llicència d’obres per dur a terme la reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al c/ Sant Pere, 55 de les Borges Blanques, d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecta Núria Samitier Roure, visat núm. 2014500528 
(Exp. d’obra núm. 160/14). 
 

 



 

El projecte referit contenia l’estudi de gestió de residus que establia una fiança 
per import de 886,27€ que fou dipositada en data 9 de setembre de 2014.
 
La Junta de Govern Local,  en sessió de data 30 de setembre de 2014 va 
atorgar la llicència d’obres sol·licitada, fent esment, entre altres de la següent 
consideració:
 

“.../..
Per a la devolució de la fiança de 886,27 € dipositada per garantir que  
els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent,  caldrà  
que les sol·licitants presentin el certificat acreditatiu de la gestió dels  
residus que li haurà de lliurar l’entitat gestora dels mateixos.”

 
En data 5 de gener de 2018 amb registre d’entrada número 97/18, la senyora 
Carme Vallés Quintillà sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir 
la bona gestió dels residus, i presenta còpia del certificat de data 15 de gener 
de 2015 del gestor d’aquests residus, l’empresa Jaume Oró, SL, segons el 
qual “l’empresa Nicanor Mateu, S.L., amb domicili al c/ Raval de Lleida, nº  
47-49 de Les Borges Blanques, va portar al abocador de runes de les Borges  
blanques, manifestant que procedeix de l’obra feta per Construccions Sarda  
SCP, al C/ Major nº17 de l’Espluga Calba i amb NIF J25567801”
 
L’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera, en data 25 de gener de 
2018 emet el següent informe:
 

“INFORME TÈCNIC 

Expedient d’obra núm.: 160/14

Expedient Gestiona núm.: 239/2018

Procediment: Cancel·lació i devolució de garantia

Vista la sol·licitud presentada per…. , en relació a la cancel·lació i devolució 
de la garantia prestada en el seu moment, l'objecte de la qual era assegurar 
que els residus serien gestionats d’acord amb la normativa vigent, emet el 
següent 

INFORME 

PRIMER. Es va prestar garantia per quantia de 886,27 €, a fi d'assegurar que 
els  residus que  generarien  l’obra  serien  dipositats  a  un  gestor  de  residus 
autoritzat. 

SEGON. La titular presenta un certificat emès per un gestor on hi consta que 

 



 

les runes procedeixen d’una obra que no es correspon amb la seva. 

 En  conclusió  a  l'exposat,  informo  desfavorablement  respecte  de  la 
cancel·lació i devolució de la garantia prestada atès que el certificat del gestor 
de residus no correspon a l’obra objecte de la fiança..”

 Consideracions jurídiques
 
I.- Règim jurídic aplicable
L’article  11  del  DECRET  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
regula la producció i  gestió dels  residus de la construcció i  demolició,  i  el  
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el seu 
apartat c) preveu com obligació de les persones productores de residus de la 
construcció i demolició, fiançar en el moment d'obtenir la llicència d'obres, si 
aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus per tal de garantir 
que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta 
per la persona productora seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.
 
L'import de la fiança, que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència 
d'obres, per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
 
Aquest precepte preveu que l'execució de la fiança dipositada procedirà en 
cas  d'incompliment  de  l'obligació  garantida,  en  els  termes  exposats 
anteriorment, d'acord amb allò disposat en la normativa aplicable.
 
II.- Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre aquesta qüestió és el mateix òrgan que va 
aprovar  la  concessió  de  la  llicència  d’obres  amb  la  fiança  dipositada  per 
garantir la bona gestió dels residus generats, la Junta de Govern Local.
 
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, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Denegar provisionalment la petició presentada pe la …. atès que el 
certificat  del  gestor  de residus aportat  no correspon a l’obra objecte de la 
fiança.
 
Segon.-  Atorgar a la senyora … un termini de 10 dies hàbils comptadors des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar les al·legacions 
que estimin oportunes amb l’advertiment  que en cas que no se’n formulin 
s’elevarà a definitiva aquesta resolució per acord exprés.
  
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora … i a  la senyora …. en temps i 

 



 

forma amb l’advertiment que per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat no 
procedeix la interposició de cap recurs.

 

22.- Expedient 345/2018. Canvi de titularitat de llicència d'ús de nínxol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRANSMISSIÓ TITULARITAT DE NÍNXOL 
 
Atesa la petició presentada de transmissió de titularitat de nínxol, 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 el canvi i aprovar la liquidació corresponent de la Taxa per prestació 
de serveis en Cementiris Locals 
 
Nom anterior :          
Nom actual   :           
Núm. nínxol  :           7          fila  1ª 
Departament :           Est Central D 
Import            :        36,50 € 
TOTAL                                                      36,50€ 

 

23.- Expedient 295/2018. Modificació o Renúncia de Llicència d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS
Assumpte: Comunicat baixa activitat.
 
Identificació de l’expedient
 
Núm. Expedient: 1996/5
Promotor: Caixa Penedés, sl
Emplaçament: C. La Bassa, 24 bxos
 
 Antecedents
 
El Sr. ..... amb NIF núm. 24186344G, ha presentat en el registre general de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  el  comunicat  de  baixa  de  l’activitat 
d’oficina bancària al C. La Bassa, núm. 24 baixos en nom i representació de 

 



 

l’empresa “Banco Mare Nostrum” (antiga Caixa del Penedés).
 
Documentació aportada
Instància comunicant la baixa de l’activitat i còpia de la baixa de l’IAE.
 
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, 
  
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  La  baixa  de  l’activitat  d’oficina 
bancària, al local del C. La Bassa, 24 bxos de les Borges Blanques.
 
SEGON.-  notificar  l’acord,  a  l’interessat  i  al  departament  de  recaptació  de 
l’Ajuntament, a efectes de donar de baixa els impostos derivats de la mateixa 

 

24.- Expedient 1826/2017. Declaració Responsable/Comunicació 
d'Activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS- COMUNICACIÓ AMBIENTAL

Antecedents:
I. El dia 9 d’octubre de 2017, el senyor... , en representació de l’empresa Vall 
Estructures,  SL  amb  CIF  B-25360645  i  domicili  al  polígon  industrial  les 
Verdunes, parcel·la parcel·la 8 de les Borges Blanques va sol·licitar llicència 
municipal d’obres per dur a terme l’adequació de una nau industrial destinada 
a la fabricació d’estructures metàl·liques i els elements accessoris necessaris 
per  al  seu  muntatge  polígon  industrial  les  Verdunes,  21  de  les  Borges 
Blanques.

II.  La  sol·licitud  anava  acompanyada  de  la  següent  documentació  tècnica 
redactada per l’Enginyer Industrial Sr. Víctor Hernández González, amb núm. 
de col·legiat 14293, visada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb número B-535186 de 9 d’octubre de 2017

Projecte tècnic d’activitat d’una nau industrial de 20x52 m al Polígon 
Industrial les Verdunes, parcel·la 21

Projecte d’instal·lació elèctrica en baixa tensió

Estudi d’impacte acústic 

Projecte d’instal·lació contra incendis

 



 

III.-  El  Sr.  Xavier  Arqués i  Grau,  enginyer  tècnic municipal,  en data 30 de 
gener de 2018, ha emès el següent informe, que transcrit  literalment és el 
següent:

“INFORME TÈCNIC

Titular de l’establiment:  VALL ESTRUCTURES SL
Emplaçament: Pol. Industrial les Verdunes, parcel•la 21
Expedient d’activitats: 1826/2017
Tipus d’activitat industrial: Indústria metàl•lica
Activitat sotmesa a informe: Fabricació d’estructures metàl•liques per a 
naus industrials
Classificació de l’activitat: Annex-III (Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats). 
Tràmit administratiu: Comunicació ambiental
Documentació:
Projecte  d’activitat  d’una  nau  industrial  de  20x52  m.  Redactat  en  data  
9-10-2017  per  Víctor  Hernández  González,  enginyer  industrial  col.  Núm.  
14.293.
Projecte contra incendis, redactat pel mateix tècnic.
Projecte d’instal•lació elèctrica, redactat pel mateix tècnic.
Estudi d’impacte acústic redactat pel mateix tècnic.

ANTECEDENTS

L’activitat és de nova implantació, i per tant no existeixen antecedents.

FETS

El titular VALL ESTRUCTURES SL  presenta sol•licitud per a la implantació  
d’una nova activitat, acompanyada de la documentació tècnica indicada. Les  
característiques de l’activitat són:

Activitat:  Fabricació d’estructures  metàl•liques i  elements accessoris  per  al  
seu muntatge, a partir d’elements de perfilaria metàl•lica.
Edificis: Nau industrial aïllada de 1.040 m2 (20x52 m) existent, de planta baixa  
i estructura portant de formigó prefabricat Disposa d’una oficina i uns lavabos  
amb una superfície total de 28,49 m2. La nau està inclosa en una parcel•la de  
2.147 m2.
Sorolls: segons estudi acústic
Contaminació lluminosa: disposa d’il•luminació exterior.
Olors: No afecta
Aigües residuals: només aigües d’origen sanitari (2.500 l/any)
Residus:  Bàsicament  es  generen  retalls  de  ferro,  restes  d’elements  de  
soldadura, i residus d’oficina.
Emissions a l’atmosfera: fums produïts per les soldadores i extrets a l’exterior  

 



 

per medi d’extractors murals o en coberta sense tractament específic.

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

A l’activitat  descrita li  és d’aplicació la Llei  20/2019, de 4 de desembre de  
Prevenció i control de les activitats. D’acord amb els annexes de la citada Llei,  
l’activitat es classifica com:

Annex-III, codi 3.5 “Fabricació de tubs i perfils”.

Per tant queda sotmesa al règim de COMUNICACIÓ AMBIENTAL.

Examinada la documentació tècnica presentada, l’expedient s’informa 
FAVORABLEMENT en matèria de medi ambient amb les següents 
consideracions:

Sorolls: Segons els mapa de capacitat acústica del municipi, l’emplaçament  
es troba en zona de sensibilitat acústica baixa amb predomini de sòl industrial  
(C2), amb les següents limitacions d’acord amb l’OOMM reguladora del soroll  
i les vibracions:
Classificació de l’activitat: Grup-I
Valors límit d’immissió en ambient exterior:

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL Valors límit 
d’immissió en dB(A)

Ld(7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2)Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40
(A3)Habitatges situats al medi rural 52 52 42
(A4)Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1)Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de  
transport existents 60 60 50
(B2)Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50
(B3)Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 60 60

50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(C1)Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53
(C2)Predomini del sòl d’ús industrial 65 65 55

Contaminació  lumínica:  D’acord  amb  el  mapa  de  prevenció  envers  a  la  
contaminació lumínica, l’emplaçament es troba en Zona de sensibilitat baixa  
E3 amb les limitacions establertes en el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de  
desplegament de la Llei  6/2001,  de 31 de maig, d'ordenació ambiental  de  
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Aigües  residuals:  Justificació  de  l’existència  o  no  d’aigües  residuals  de  

 



 

procés. En cas d’existir, caldrà quantificar, qualificar i fer descripció del procés  
de  tractament.   No  es  permet  abocar  al  clavegueram  municipal  aigües  
residuals  sense  tractament  previ,  que  no  siguin  les  estricament  d’origen  
sanitari. Els límits d’abocament establerts a la xarxa de clavegueram són: 

Paràmetre Límit
pH 6-9
MES 80 mg/l
DQOnd 160 mg/l
DBO5 40 mg/l
Nitrògen orgànic i amoniacal 35 mg/l
Olis i greixos 10 mg/l
Hidrocarburs totals 2 mg/l

Residus: Els residus de procés hauran de ser gestionats a través de gestor  
autoritzat.  Només es permet dipositar en els  contenidors de la via pública  
residus de tipus domèstic.

INFORME EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Reglamentació aplicable:

Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en  
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

RD 2267/2004 de 3 de desembre, Reglament de seguretat contra incendis en  
establiments industrials.

D’acord  amb  la  Llei  3/2010,  és  competència  municipal  emetre  el  present  
informe atès que es tracta d’un establiment industrial Tipus-C  de Risc baix.

Examinada  la  documentació  tècnica  presentada,  l’expedient  s’informa  
FAVORABLEMENT en matèria de protecció contra incendis. 

CONCLUSIÓ

S’emet el present INFORME amb resultat FAVORABLE respecte de la nova 
activitat:

L’activitat queda sotmesa al compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre 
de prevenció i control de les activitats en el règim de comunicació.

CONDICIONS DE L’ACTIVITAT

El titular serà responsable de mantenir les mesures  correctores descrites en 
la documentació tècnica i les imposades en la llicència inicial.”

 



 

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 per part de l’empresa Vall Estructures, SL, amb CIF B-25360645 per 
a  la  fabricació  d’estructures  metàl•liques  i  elements  accessoris  per  al  seu 
muntatge, a partir d’elements de perfilaria metàl•lica, al local situat al Polígon 
Industrial les Verdunes, parcel•la 21 de les Borges Blanques, baixos.
 
SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  autoritzacions  i  llicències 
ambientals, llicències municipals d’activitat, d’activitats innòcues i altres serveis 
complementaris, 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.

 

25.- Expedient 2061/2017. Aprovar la relació classificada d'empreses en la 
licitació pública del contracte d'obra "Urbanització del C/ Abadia i part del C/ 
Carnisseria"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROVAR  LA  RELACIÓ  CLASSIFICADA  DE  LES  PROPOSICIONS 
PRESENTADES  PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  D’OBRES 
“URBANITZACIÓ  DEL  C/  ABADIA I  PART  DEL  C/  CARNISSERIA DE  LES 
BORGES BLANQUES”
 
ANTECEDENTS
En data 20 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir la contractació de l’obra “Urbanització del C/ Abadia i part del C/ 
Carnisseria de les Borges Blanques”
 
Es va considerar que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és 
l’obert, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP, amb un únic criteri de valoració 
i per tramitació ordinària.
 
En data 27 de desembre de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació de 
proposicions per  participar  en  el  procediment  obert  de  licitació,  amb un únic 

 



 

criteri de valoració per a la contractació de l’obra esmentada.

1. Relació d’empreses ADMESES:

Núm. Empresa Documentació 
1 Bardia Tarragó, S.L. Completa
2 Immobles Shopping 2016, S.L. Completa

2.     Relació d’empreses que presenten anomalies en la documentació 
Núm. Empresa Documentació 

3 Grupo Tecno-Conrad S.L.
Incompleta,  manca  la  signatura  en  la 
declaració  responsable  i  en  la 
designació del delegat d’obra

 
3.     Esmenada la documentació per part de l’empresa Grupo Tecno-Conrad S.L. 
dins  del  termini  atorgat,  la  Mesa  de  Contractació,  en  nova  reunió  de  29  de 
desembre de 2017 va acordar la següent relació d’empreses:
 
Relació d’empreses ADMESES:
Núm. Empresa Documentació 
1 Bardia Tarragó, S.L. Completa
2 Immobles Shopping 2016, S.L. Completa
3 Grupo Tecno-Conrad S.L. Completa

 
Relació d’empreses DESCARTADES: Cap
 
En la mateixa sessió, la mesa va qualificar la documentació del “SOBRE B” de 
les proposicions declarades admeses en el  procediment  obert  de licitació del 
contracte de l’obra esmentada.
 
Qualificada la documentació per la Mesa, en va resultar que una de les ofertes 
econòmiques, podia ser considerada oferta amb valor anormal o desproporcionat, 
en  els  termes  previstos  en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment de contractació d’aquesta obra.
Concretament, la presentada per la següent entitat:

  Immobles Shopping 2016, S.L. 
 
La  Mesa  va  acordar  atorgar  un  termini  de  tres  dies  a  l’empresa  que  havia 
presentat aquesta oferta que podia ser considerada amb valors anormals, perquè 
justifiqués la valoració de la mateixa, precisant-ne les condicions d’estalvi,  les 
solucions  tècniques  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  que 
disposava per executar la prestació.
Durant el termini atorgat, l’empresa ha presentat la documentació justificativa de 
la seva proposta econòmica la qual ha estat sotmesa a informe de l’arquitecte 
municipal, Sr. Lluis Guasch Fort, que, amb data 30 de gener de 2018 ha informat 
el següent:

 



 

            “INFORME TÈCNIC

Ref:  Valoració  de  la  justificació  de  l’oferta  econòmica  presentada  per 
l’empresa IMMOBLES SHOPING 2016,SL, 

Havent considerat  la mesa de contractació de l’obra URBANITZACIÓ DEL  
CARRER ABADIA I PART DEL CARRER CARNISSERIA en data 29 DE  
DESEMBRE DE 2017,  la possible incursió de l’empresa de referència en  
un  cas  de  situació  d’oferta  desproporcionada,  hom  va  sol·licitar  una  
justificació referent a “la valoració de l’oferta i precisió de les condicions,  
en particular, pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució  
del  contracte,  les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  
excepcionalment  favorables  de  que  disposi  per  executar  la  prestació,  
l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions  
relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al  
lloc en que s’hagi de realitzar la prestació”.

 
En  relació  a  la  documentació  presentada  per  IMMOBLES  SHOPPING  
2016  S.L.,  amb  registre  d’entrada  2018-E-ER-165  de  19  de  gener  
justificant la proposta econòmica presentada per la contractació de l’obra  
URBANITZACIÓ  DEL  CARRER  ABADIA  I  PART  DEL  CARRER 
CARNISSERIA, i analitzant punt per punt cadascun dels criteris objectius  
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, reguladores  
del procés selectiu i l’article 152 del TRLCSP respecte la documentació  
justificativa presentada per un import de 90.142,48€, 

a)     Estalvi en el procediment d'execució del contracte:
L’empresa no justifica degudament la disposició de recursos humans i  
materials  propis  per  l’execució  de  les  partides  més  rellevants  del  
contracte, limitant-se a una exposició vaga.

b)     Solucions tècniques adoptades 
L’empresa no proposa l’adopció de solucions tècniques diferents a les  
del projecte objecte de licitació.

c)     Condicions excepcionalment favorables que disposi  per executar
L’empresa  aporta  una  descomposició  de  preus  i  càlcul  de  costos i  
justifica  unes  condicions  favorables  que  li  permeten  executar  l'obra  
amb els  preus ofertats.  En aquest  sentit,  observades les  principals  
partides resulta que se justifica el preu proposat en costos d’adquisició  
de  matèries  primeres  irreals  en  les  condicions  actuals  de  mercat,  i  
també es justifiquen rendiments de la ma d’obra inviables en relació a  
la qualitat de l’execució que les característiques de l’obra proposa.

d)     Originalitat de les prestacions proposades
No  presenta  cap  prestació  diferent  de  la  del  projecte  objecte  de  

licitació.
Davant   tot   l'exposat,   i  vist  el  que  disposa   l'  article   152   del   
TRLCSP, INFORMO:  

 



 

Atès  que  La  documentació  presentada  per  l’empresa  IMMOBLES 
SHOPPING 2016, S.L. no justifica degudament cap dels criteris establerts  
per l’article 152 del TRLCSP i tampoc justifica de manera satisfactòria el  
reduït nivell de cost proposat per l’empresa. 
Per  tant,  l’empresa  Immobles  Shopping  2016,  S.L.  NO  acredita  
suficientment la valoració i  condicions de l'oferta presentada, en particular  
en   el   referent   a   l'estalvi   que   permeti   el   procediment   d'execució   
del   contracte,   les   solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  
excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació, per  
la qual cosa es considera que la seva oferta econòmica ha de ser exclosa  
de  la  relació  valorada,  com  a  conseqüència  de  la  inclusió  de  valors  
anormals o desproporcionats

I  per què consti  a la  Mesa,  als  efectes adients emeto el  present  a  les  
Borges Blanques en la data de la signatura digital.
L’arquitecte
Lluis Guasch Fort”

 
Vist  l’informe emès pel  tècnic  redactor  del  projecte,  la  Mesa  de  contractació, 
reunida en sessió de 30 de gener de 2018, ha procedit  a puntuar les ofertes 
econòmiques, segons la fórmula establerta en la clàusula dissetena del plec de 
clàusules, exceptuant les següents:

 Immobles Shopping 2016, S.L.- Per no acreditar suficientment la valoració 
i  condicions de la seva oferta econòmica, identificada inicialment com a 
anormal o desproporcionada. 

Quadre resum de les puntuacions obtingudes en la valoració de la documentació 
del  “sobre  B”  oferta  econòmica,  ordenades  per  ordre  decreixent,  de  major  a 
menor puntuació obtinguda:

Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Grupo Tecno Conrad S.L.                  96.599,28 € 
                          
50,00   

2 Bardia Tarragó S.L.                119.733,63 € 
                          
40,34   

 

D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  l’empresa  o  licitador  amb  millor 
puntuació total és GRUPO TECNO-CONRAD, S.L. amb NIF: B-65798282.
Vist l’informe emès pel tècnic redactor del projecte, la Mesa de contractació, per 
unanimitat dels seus membres ha acordat elevar a l’òrgan de contractació les 
següents propostes:

Primer.- Rebutjar i excloure de la classificació, la proposta presentada l’empresa 
IMMOBLES  SHOPPING  2016,  S.L.  per  considerar  que  no  ha  acreditat 
suficientment  la  viabilitat  de  la  seva oferta  econòmica,  identificada inicialment 

 



 

com a  anormal  o  desproporcionada,  a  l’empara  de  l’informe emès pel  tècnic 
redactor del projecte.

Núm. Empresa  Proposta econòmica 
1 Immobles Shopping, 2016, S.L. 90.142,48 €

Segon.- Ordenar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les 
ofertes valorades i que no han estat excloses:
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Grupo Tecno Conrad S.L.                  96.599,28 € 
                          
50,00   

2 Bardia Tarragó S.L.                119.733,63 € 
                          
40,34  

D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  l’empresa  o  licitador  amb  millor 
puntuació total és GRUPO TECNO-CONRAD, S.L. amb NIF: B-65798282.
Tercer.-  Elevar  a l’òrgan de contractació  la  relació  classificada i  valorada,  per 
ordre decreixent, de les ofertes valorades i que no han estat excloses, per tal que 
l’aprovi  i  requereixi  a  l’empresa  proposada  que  ha  obtingut  millor  puntuació 
perquè complimenti  adequadament  el  requeriment  previst  a  l’article  151.2  del 
TRLCSP. 
 
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:

1. Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 

2.  Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

3. Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

4. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

5. 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 no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades 
anteriorment. 

6. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i la seva normativa de desplegament; Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic (d’ara endavant, Llei 25/2013); 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 
de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la 
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans 

 



 

electrònics a l'Administració de la Generalitat. 
7. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
8. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

Amb  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les 
atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, acorda 
per unanimitat dels seus membres:

Primer.- Rebutjar i excloure de la classificació, la proposta presentada l’empresa 
IMMOBLES  SHOPPING  2016,  S.L.  per  considerar  que  no  ha  acreditat 
suficientment  la  viabilitat  de  la  seva oferta  econòmica,  identificada inicialment 
com a  anormal  o  desproporcionada,  a  l’empara  de  l’informe emès pel  tècnic 
redactor del projecte.

Segon.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i 
valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han 
estat  declarades desproporcionades o  anormals,  per  la  contractació  de  l’obra 
“Urbanització del  C/ Abadia i  part del C/ Carnisseria de les Borges Blanques” 
segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per 
l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L. amb NIF: B-65798282, pel preu de 
116.885,12 €, amb el següent detall: 96.599,28 € de principal més 20.285,84 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%

Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades o anormals:

Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Grupo Tecno Conrad S.L.                  96.599,28 € 
                          
50,00   

2 Bardia Tarragó S.L.                119.733,63 € 
                          
40,34  

Tercer- Requerir a l’empresa que ha obtingut millor puntuació per a que, dins el 
termini de cinc dies a comptar del següent en que rebi el requeriment presenti la  
següent documentació:

 Documents  acreditatius  de  la  personalitat  jurídica  del  contractista:  DNI, 
NIF, escriptura de constitució de la societat  i  estatuts socials i  alta a la 
Seguretat Social. 
  Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 

d’obligacions tributàries: 
 
Certificat  positiu  de  l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  acreditant  que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu 
que  l’empresa  es  troba  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb 

 



 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Certificat positiu, emès per la intervenció municipal, acreditatiu que l’empresa es 

troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de les Borges 
Blanques.

 Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat 
Social: 

Certificat  positiu,  emès per  la  Tresoreria  de  la  Seguretat  Social,  de 
trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  de 
l’empresa amb la Seguretat Social.

 Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de 
presentar  el  document  d’alta  del  Impost  relatiu  a  l’exercici  corrent  en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, 
s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat 
de baixa en la matrícula de l’impost. 

 Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 Acreditació  documental  de  la  solvència  econòmica  i  financera  serà  el 
volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de 
negoci  dels  tres darrers conclosos haurà de ser  almenys una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte, quan la seva durada sigui inferior a un 
any. 

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals  aprovats  i  dipositats  al  Registre  Mercantil  o  en  el  registre  oficial 
corresponent.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  al  Registre  Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari  
i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil.

 Acreditació documental de la solvència tècnica o professional serà el de 
l’experiència en al realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al 
que correspon l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la relació 
dels treballs efectuats per l’interessat en el  curs dels  darrers cinc anys, 
corresponents al mateix tipus o naturalesa al qual correspon l’objecte del 
contracte, avalats amb certificats de bona execució, i el requisit mínim serà 
que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior 
al  70% del  valor  estimat  del  contracte  o  de  la  seva  anualitat  mitja  si 
aquesta és inferior al valor estimat del contracte. 

 
Per tal de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen  l’objecte  del  contracte,  quan  existeixi  classificació  aplicable  al 
contracte, s’atendrà al  grup i  subgrup de classificació al  que pertanyen uns i 
altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers dígits del 

 



 

seus respectius codis CPV.
També es podrà acreditar la classificació empresarial i la solvència econòmica i 
financera  i  la  solvència  tècnica  a  través del  certificat  d’inscripció  al  Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat  de Catalunya i  al  Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les Administracions Públiques, 
en els termes establerts en el TRLCSP.
 

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per import 
de  4.829,96  €  (quatre  mil  vuit-cents  vint-i-nou  euros  amb  noranta-sis 
cèntims) 

  Acreditació que els treballadors que s’ocuparan per executar el contracte 
estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social (art. 5 del Reial Decret llei 
5/2011,  de  29  d’abril,  de  mesures  per  a  la  regularització  i  control  de 
l’ocupació  no  declarada  i  el  foment  de  la  rehabilitació  d’habitatges). 
Alternativament, i en el seu cas, declaració responsable on declari no tenir 
encara  contractats  els  treballadors  que  s’ocuparan  en  l’execució  del 
contracte  i  que  acreditarà  l’afiliació  i  alta  de  tots  ells  quan  els  hagi 
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

  Designació del delegat d’obra, indicant els títols acadèmics i l’experiència 
professional. 

  
En  el  cas  que  no  es  complimenti  adequadament  el  requeriment  de 
documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que pugui 
donar la Mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la 
seva  oferta  i  es  procedirà  a  requerir  la  mateixa  documentació  a  l’empresa 
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en 
la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.
Un  cop  presentada  la  documentació  sol.licitada  i  constituïda  la  garantia 
definitiva,  l’òrgan  de  contractació,  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  a 
l’empresa proposada com a adjudicatària dins del termini de cinc dies hàbils 
següents a la recepció de dita documentació.
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini 
màxim  dels  10  dies  hàbils  següents  al  dia  en  què  hagi  estat  acordada. 
Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. El contingut de l’acord i  
notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar a l’article 151.4 del TRLCSP.
Quart.- Publicar aquest acord al perfil del contractant
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs. 
 

 

26.- Expedient 1377/2017. Aprovar l'adjudicació del contracte menor de 
l'obra Reposició d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i 
Costa Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Carnisseria de les Borges Blanques

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ CARNISSERIA”
 
Fets:
En data 13 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores  del  procediment  de  contractació  de  l’obra  “Reposició 
d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en 
l’àmbit de C/ Carnisseria”.
 
En data 2 de gener de 2018 va finalitzar el  termini  per a la presentació de 
proposicions per participar en el procediment de licitació.
 
El dia 11 de gener de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura 
de la documentació administrativa del Sobre A de les propostes presentades i es 
va procedir a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del “sobre A”,  
amb el següent resultat:
 
Relació d’empreses ADMESES:
 
1.     Relació d’empreses ADMESES:
Núm. Empresa Documentació 

1 Construccions Ilerplan, 2013, S.L. Completa

2 Emili Sans Escudero Completa

 
2.     Relació d’empreses descartades: Cap.
 
El dia 12 de gener de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació per qualificar 
la  documentació  del  “SOBRE  B”  (oferta  econòmica)  de  les  proposicions 
declarades admeses en el procediment obert de licitació del contracte de l’obra i  
va acordar elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada i valorada, per 
ordre  decreixent,  de  les  ofertes  presentades,  i  que no han estat  declarades 
desproporcionades o anormals, amb el següent resultat:
 
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Emili Sans Escudero                   
30.891,08   

                          
50,00   

2 Construccions Ilerplan, 2013, S.L.                   
33.811,81   

                          
45,68   

 
D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  l’empresa  o  licitador  amb  millor 
puntuació total és EMILI SANS ESCUDERO amb NIF: 43728196-K
 

 



 

Per decret d’alcaldia núm. 14/2018 de 18 de gener es va requerir al Sr. Emili  
Sans Escudero  la  presentació  de  la  documentació  justificativa  dels  diferents 
apartats declarats, a l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades 
per Decret d’Alcaldia  núm. 84/2015 de 15 de juny,  per unanimitat  dels  seus 
membres, ACORDA: 
 
Primer.- 
Aprovar  la  relació  efectuada  per  la  Mesa  de  Contractació,  classificada  i 
valorada, per ordre decreixent,  de les ofertes presentades i  valorades per la 
contractació de l’obra “Reposició d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa  
Vedruna  i  Costa  Mossèn  Just,  en  l’àmbit  de  C/  Carnisseria de  les  Borges 
Blanques”,  i  que  no  van  estar  declarades  desproporcionades  o  anormals, 
segons la qual, l’oferta que va obtenir la millor puntuació, amb subjecció al plec 
de  clàusules  administratives  i  tècniques  aprovats  al  seu  dia,  va  ser  la 
presentada pel Sr. EMILI SANS ESCUDERO amb NIF: 43728196-K pel preu de 
37.378,20 €, amb el següent detall: 30.891,08 € de principal més 6.427,12 € en 
concepte d’IVA al tipus del 21%
 
Relació  classificada  de  les  ofertes  no  declarades  desproporcionades  o 
anormals:
 
Núm. Empresa  Proposta econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Emili Sans Escudero                   
30.891,08   

                          
50,00   

2 Construccions Ilerplan, 2013, S.L.                   
33.811,81   

                          
45,68   

 
L’empresari requerit, Emili Sans Escudero ha presentat amb data 29 de gener 
de  2018,  la  documentació  justificativa  dels  diferents  apartats  declarats,  a 
l’empara de l’article 151 del TRLCSP.
L’empresari  ha  acreditat  haver  constituït  la  garantia  definitiva  de  l’obra,  per 
import de 1.544,55 € mitjançant ingrés directe a l’ajuntament el dia 31 de gener  
de 2018.
 
Segon.-  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  “Reposició 
d’infraestructures dels C/ Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en 
l’àmbit de C/ Carnisseria” de les Borges Blanques a l’empresa Sr. EMILI SANS 
ESCUDERO amb NIF: 43728196-K, pel preu de pel preu de 37.378,20 €, amb el 
següent detall: 30.891,08 € de principal més 6.427,12 € en concepte d’IVA al 
tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de les ofertes 
de l’empresa adjudicatària que n’han determinat la selecció: 
 
1.- Oferta econòmica: 
Proposta  econòmica  de  l’empresari:  30.891,08  €  més  6.427,12  €  (IVA)  = 

 



 

37.378,20 €.
 
Tercer.- Requerir a l’empresari adjudicatari perquè en el termini de 5 dies hàbils, 
a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  procedeixi  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
 
Quart. Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Cinquè. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1532 61908 del pressupost 
de despeses vigent.
 
Sisé. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert  a  l’article  151.4  TRLCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del 
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat"
 

 

27.- Expedient 372/2018. Aprovar l'adjudicació d'un contracte menor de 
serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra 
Urbanització del C/ Carnisseria

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  DE  DIRECCIÓ 
D'OBRA  I  COORDINACIÓ  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L’OBRA 
“REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ CARNISSERIA”  
 
Fets:
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar els serveis d’un arquitecte superior per 
assumir la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i  salut de l’obra 
“Reposició  d’infraestructures  dels  C/  Carnisseria,  Santa  Vedruna  i  Costa 
Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Carnisseria”
Aquesta inversió es troba prevista al pressupost de l’anualitat 2018.
 
1.2.  Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  2  de  febrer  de  2018  s’ha  incoat 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  dels  serveis  d’un  arquitecte 
tècnic.
 
1.3.  Es disposa del  següent  pressupost  presentat  per  l’entitat  Artec  4 Les 
Garrigues S.C.P, amb el següent detall:
 

 



 

Honoraris per la direcció facultativa, la coordinació en seguretat i salut i  
el certificat final d’obra: 1.546,62 € (mil cinc-cents quaranta-sis euros 
amb seixanta-dos cèntims), amb el següent detall: 1.278,20 de principal 
més 268,42 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. 

 
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,  acorda  per  unanimitat  dels  seus 
membres:
 
Primer.- Adjudicar l’entitat Artec 4 Les Garrigues S.C.P, amb CIF: J-25682204 
el  contracte  menor  de  serveis  consistent  en  la  direcció  facultativa  i  la 
coordinació de seguretat i salut de l’obra “Reposició d’infraestructures dels C/ 
Carnisseria, Santa Vedruna i Costa Mossèn Just, en l’àmbit de C/ Carnisseria”
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en els següent import:
1.546,62 € (mil cinc-cents quaranta-sis euros amb seixanta-dos cèntims), amb 
el següent detall:  1.278,20 de principal més 268,42 € en concepte d’IVA al 
tipus del 21%.
 
Tercer.- Notificar a l’interessat aquest acord
 
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 151/22706 del pressupost 
de despeses de l'exercici 2018. 

 

28.- Expedient 346/2018. Aprovar l'inici de l'expedient de contracte menor 
i el plec de clàusules de les obres de reparació i manteniment del 
sistema viari i dels edificis públics, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 INICI  EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES:  REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DEL SISTEMA VIARI  I  DELS EDIFICIS  MUNICIPALS DE 
LES BORGES BLANQUES – ANUALITAT 2018 I APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES. 
 
Fets:

 



 

I.  Per  informe  del  Gerent  d’Urbanisme  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  de  2  de febrer  de  2018,  s’ha  posat  de  manifest  la  necessitat  i 
idoneïtat de licitar la contractació de les obres de reparació i manteniment del  
sistema viari municipal i dels edificis públics, durant l’anualitat 2018. 
 
En aquest informe es proposa a la Junta de Govern l’inici de la tramitació de 
l’expedient junt amb plec de clàusules administratives i tècniques redactades 
a l’efecte
 
II. Per provisió d’alcaldia de 2 de febrer de 2018 s’ha incoat l’expedient de 
contractació  per  a  adjudicar  l’execució  de  les  obres  de  reparació  i 
manteniment  del  sistema  viari  municipal  i  dels  edificis  públics,  durant 
l’anualitat 2018

 
IV. S’ha emès informe de secretaria en el que s’exposa, entre altres, que es 
tracta d’un contracte administratiu d’obres que per les seves característiques 
és tracta d’un contracte menor.
 
V. Ha estat emès certificat per part d’intervenció sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient per contractar aquesta obra.
 
VI.  S'ha  incorporat  a  l’expedient  el  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte,  que  han  estat 
informades per la Secretaria i la Intervenció municipals.
 
Fonaments de dret:
 
Atesa la definició que l’article 6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic formula en quan el contracte d’obres.
 
Atès el que disposen els articles 109, 110 i 111 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 formula en quant el contracte d’obres.
 
Atès  el  previst  a  l’art.  138.3  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, pel que fa al procediment d’adjudicació.
 
Atès les competències que la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic atorga a l’Alcaldia i el decret de l’Alcaldia de 84/2015 de juny, de 
delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local.
 
A la vista dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels seus membres:
 

 



 

ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’expedient  de  contractació  de  l’obra  “Reparació  i  
manteniment  del  sistema  viari  municipal  i  dels  edificis  públics,  durant  
l’anualitat 2018”.
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.
 
Tercer.-  Autoritzar  la  despesa per  import  de 60.499,98  €  (IVA inclòs),  amb 
càrrec a la partida del pressupost 1532/22799.
 
Quart.-  Sol.licitar  a  les  següents  empreses  que  presentin  proposta,  en  el 
termini màxim de deu dies naturals, a partir de rebre la notificació d’aquest 
acord:

 Mir Capdevila S.L. 

 Construccions Olivart Arrufat S.C.P. 

 Sans Escudero Emilio Francisco 

 Jordi Bellmunt Montuj 

 Construccions Salvador Paris  

Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses esmentades.  

 

29.- Expedient 347/2018. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016 i  aprovat definitivament en data 26 de 
gener de 2018.
Fonaments de dret.-
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 

 



 

Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total de  120.032,08€ corresponent a l’exercici  de 
2017

 

30.- Expedient 348/2018. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 27 de desembre de 2016 i definitivament el dia 26 de gener de 2018
Fonaments de dret.-
Articles 21.1 f) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total de  124.544,12€ corresponent a l’exercici  de 
2018

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

 



 

31.- Donar compte del registre d'entrada 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  26  de  gener  al  2  de  febrer  de  2018,  per  al  seu 
coneixement

C) PRECS I PREGUNTES 

 

32.- 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 15:20 h del dia 5 de febrer 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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