
 

Anonimitzada JGVL 23juny11 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/23 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 11 / de juny / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:30 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms Assisteix
Enric Mir Pifarré     SI
Núria Palau Minguella     SI
Jordi Ribalta Roig     SI
Maria Fusté Marsal     SI
Francesc Mir Salvany     SI

Assisteixen els següents regidors amb veu i sense vot :
Ariadna Salla Gallart
Daniel Not Vilafranca
Esther Vallés Fernàndez

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

 

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

 



 

 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

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

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Havent  estat  tramesa  als  regidors/es  amb  anterioritat  a  aquesta  sessió 
l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 4 de juny de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que són quatre.

 

2.- Expedient 1954/2018. Autorització ús Pavelló Poliesportiu Campus 
Club Patí Borges. Del 2 al 13 juliol

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
 

 

 



 

ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  CLUB PATÍ BORGES 
RESPONSABLE
CORREU ELECT: gemmafarreg@gmail.com 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 3 AL 13 DE JULIOL 
HORARI : DE 9 A 14H             
MOTIU : CAMPUS CLUB PATÍ BORGES 
MATERIAL : 
 
Observacions: No es pot autoritzar l'ús de l'espai el dia 2 de juliol perquè cal 
desmuntar la moqueta

 

3.-  Expedient  1921/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CONSELL 
ESPORTIU DE LES GARRIGUES - ESTADES ESTIU MULTIESPORTIVES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PAVELLÓ DE L’OLI  (VESTIDORS I WC)
 
 ENTITAT :                   CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        esports@garrigues.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      DEL 25 DE JUNY AL 27 DE JULIOL *de dilluns a 
divendres*
 HORARI :                     de 9 h a 13 h
 MOTIU :                       "ESTADES ESTIU MULTIESPORTIVES”

 

mailto:esports@garrigues.cat


 

 
Observacions: Dia 29 de juny l'activitat es desenvoluparà a l'aire lliure
 

  PISCINES MUNICIPALS
 
 ENTITAT :                   CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES       
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        esports@garrigues.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      DEL 2 DE JULIOL AL 24 D’AGOST 
 HORARI :                     de 11 h a 13 h
 MOTIU :                       "ESTADES ESTIU MULTIESPORTIVES”
 
OBSERVACIONS: La última setmana de juny aniran també a la piscina de 12 
a 13 h. (seran pocs nens)

 

4.- Expedient 1899/2018. Organització d'Actes Públics - FESTA DEL 
BARRI GRUP BORGES (CASES BARATES)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  GRUP BORGES (CASES BARATES) – PAVELLÓ DE L’OLI
 
 ENTITAT :                    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GRUP BORGES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        pilipck@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      07/07/2018 al 08/07/2018

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat
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 HORARI :                     de 00 h del 07/07/2018 a les 04 h del 08/07/2018
 MOTIU :                       "18a FESTA DEL BARRI”
 
MATERIAL

Escenari 5x6x1 + 2 escales
Megafonia:  equip  megafonia  portàtil  +  2  micros  inalàmbrics  +  1 

micro de peu + altaveus + taula de so
350 cadires i 10 carpes
40 taules grans + 10 taules petites
6 taulons de 2,5 m. + cavallets corresponents
Roba negra per l’escenari, cortines carbassa i lila
6 trofeus 

OBSERVACIONS:   En cas de pluja l’esdeveniment es traslladaria al Pavelló 
de l’Oli. 
 

 

5.- Expedient 1958/2018. Autorització ús Pavelló Poliesportiu. Campus 
Club Bàsquet Borges. 25-29 juny

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
 

 

 



 

ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  CLUB BÀSQUET BORGES 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: jordi_lorca@hotmail.com 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 25 AL 29  DE JUNY 
HORARI : DE 9 A 13H             
MOTIU : CAMPUS CLUB BÀSQUET BORGES 
MATERIAL :       
Observacions: El dia 29 de juny l'activitat es durà a terme al Pavelló de l'Oli      
                       

 

6.- Expedient 1959/2018. Autorització ús sala actes CEI per fer xerrada. 
Talma. 5 juliol matí

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 : TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES 
ESPAI : CEI (SALA D’ACTES) 
RESPONSABLE: 
CORREU ELECT: prospeccioapunt@talma.cat 
DIA UTILITZACIÓ : 5 JULIOL 

 



 

HORARI : DE 12 A 14H 
MOTIU : XERRADA COMUNICACIÓ NO VERBAL
 
MATERIAL :   ESCENARI 
                       MEGAFONIA (2 MICROS) 
                       50 CADIRES                        

 

7.-  Expedient  1918/2018.  Organització  d'Actes  Públics  ASSOCIACIÓ 
DONES LA ROSADA - AQUAGYM

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PISCINES MUNICIPALS (PISCINA PETITA)
 
 ENTITAT :                 ASSOCIACIÓ DE DONES LA ROSADA        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        donesrosada@hotmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :   DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES (MES DE JULIOL)
 HORARI :                   de 20 h a 21 h
 MOTIU :                     "AQUAGYM”
 

 

 

mailto:donesrosada@hotmail.com


 

8.-  Expedient  1955/2018.  Autorització  ús  sala  d'actes  centre  cívic  per 
exposició de treballs Dones Rosada. Del 2 al 6 juliol, matí

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. de l'1 d'Octubre, CENTRE CÍVIC 
DATES UTILITZACIÓ :  DEL 2 AL 6 DE JULIOL 
HORARI : DE 9H A 13H 
MOTIU : EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DEL CURS 2017-18 
MATERIAL :  Megafonia 
                     12 taules

 

9.- Expedient 1891/2018. Organització d'Actes Públics SINGULARMENT - 
SINGULAR TRAINING

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL

 



 

 
Vista  la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PISCINES MUNICIPALS – ZONA GESPA 
 
 ENTITAT :                    SINGULARMENT FISIOTERÀPIA BORGES, SL        
 RESPONSABLE:           
 CORREU ELECT:           singularment@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      mesos de juliol i agost de 2018
 HORARI :                     de 7 h. a 8 h. / de 9:15 a 10:15 h. / de 20 a 22 h.
 MOTIU  :                       "SINGULAR  TRAINING”  (EXERCICI  A  L’AIRE 
LLIURE) 
 
Observacions: Les sessions  de 7 h. a 8 h. / de 9:15 a 10:15 h. es podran dur 
a terme a l'espai  ludicoesportiu Marc Roig Farrús, ja que el  recinte de les 
piscines  es  troba  tancat  al  públic  i  s'hi  realitzen  tasques  de  neteja  i 
manteniment.
Taxa per ús de l'espai: 60 euros mensuals.
 

 

10.- Expedient 1919/2018. Organització d'Actes Públics IMPACTE GYM - 
ZUMBA I FIT-SUMMER KIDS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
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unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PISCINES MUNICIPALS (ZONA GESPA DARRERA VESTIDORS)
 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:         marcriu650@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :     DILLUNS I DIMECRES (JULIOL)
 HORARI :                     de 20:15 h a 21:15 h
 MOTIU :                       "ZUMBA”
 MATERIAL:

Connexió elèctrica
Taxa per us de l'espai: 60 € mensuals. 
 

 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcriu650@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      DIMARTS I DIJOUS (JULIOL)
 HORARI :                     de 17 h a 18 h
MOTIU :                       "FIT-SUMMER KIDS” 
LLOC:                          Zona ludicoesportiva Marc Roig Farrus
 MATERIAL:

Connexió elèctrica

 

11.- Expedient 1905/2018. Organització d'Actes Públics IMPACTE GYM - 
CURSETS NATACIÓ ADULTS 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
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municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PISCINES  MUNICIPALS  (PISCINA  GRAN  PART  MENYS 
PROFUNDA)

 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM, SL        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcriu650@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      Tot el mes de juliol i 1a setmana d’agost de 2018
 HORARI :                     de dilluns a divendres de 20 a 21 h.
 MOTIU :                       "NATACIÓ ADULTS”
 
OBSERVACIONS:  Taxa. 60 euros mensuals

 

12.- Expedient 1913/2018. Organització d'Actes Públics IMPACTE GYM - 
AGUAZUMBA CAMPUS D'ESTIU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  PISCINES MUNICIPALS (PISCINA PETITA)
 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcriu650@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      27/06/2018 al 28/06/2018
 HORARI :                     de 11 h a 12 h
 MOTIU :                       "AGUAZUMBA – CAMPUS D’ESTIU” 
MATERIAL

Connexió  elèctrica  per  posar  música  durant  30/40  minuts  per 
realitzar activitat 

OBSERVACIONS:  Taxa. 60 euros al mes per activitat 
 

 

13.- Expedient 1914/2018. Organització d'Actes Públics IMPACTE GYM - 
AQUAGIM IMPACTES I NATACIÓ JÚNIOR

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal 
de  quedar  el  dia  i  hora  per  retirar  i  retornar  aquest  material  del 
magatzem municipal
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix.
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  PISCINES MUNICIPALS (PISCINA PETITA)
 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcriu650@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      TOT EL MES DE JULIOL – DIMARTS I DIJOUS
 HORARI :                     de 20 h a 21 h
 MOTIU :                       "AQUAGIM IMPACTES”
Observacions: 60 EUROS per activitat
 

  PISCINES MUNICIPALS (PISCINA GRAN PART PROFUNDA)
 
 ENTITAT :                    IMPACTE GYM        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        marcriu650@gmail.com
 DIA  UTILITZACIÓ  :      TOT  EL  MES  DE  JULIOL  –  DE  DILLUNS  A 
DIVENDRES
 HORARI :                     de 10 h a 11 h
 MOTIU :                       "NATACIÓ JÚNIOR” 
OBERVACIONS: No s'autoritza l'activitat perquè en aquest horari la piscina ha 
de quedar lliure per accés general.

 

14.- Expedient 1832/2018. Organització d'Actes Públics - FESTA D'ESTIU 
BAR MENPHIS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

 
 ENTITAT :                    BAR MENPHIS        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        fmolinasantos@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      16/06/2018 al 17/06/2018
 HORARI :                     de 13 h. a 2:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA ESTIU BAR MENPHIS”
 
MATERIAL 

30 cadires
5 taules 
 

OBSERVACIONS:  Aquesta festa ja es va fer l’any passat.
En cas de pluja, s’anul·la l’esdeveniment
Tenir en compte informe de la Policia Local

 

15.-  Expedient  1909/2018.  Organització  d'Actes  Públics  -  COL·LEGI 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - FESTA FI DE CURS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  MATERIAL I PAVELLÓ DE L’OLI (EN CAS DE PLUJA)
 
 ENTITAT  :                   AMPA  COL·LEGI  MARE  DE  DÉU  DE 
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MONTSERRAT        
 RESPONSABLE:         
 CORREU  ELECT:        tania@marimonibarrabeig.com / 
colmontserrat@colmontserrat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      16/06/2018 al 17/06/2018
 HORARI :                     de 9 h del 16/06/2018 a les 01 h del 17/06/2018
 MOTIU :                       "FESTA FI DE CURS”
 
MATERIAL

Escenari  + 2 escales
Megafonia: equip megafonia + 2 micros inalàmbrics 
500 cadires
Taules per 500 persones
Cubells escombraries

 
OBSERVACIONS:  El material caldrà portar-lo al col·legi el divendres dia 15 
de juny.
En cas de pluja l’esdeveniment es traslladaria al Pavelló de l’Oli

 

16.- Expedient 1924/2018. Organització d'Actes Públics CASAL CÍVIC DE 
LES BORGES BLANQUES (CASAL D'AVIS) - DINAR FI DE CURS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

  MATERIAL
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ENTITAT :                   CASAL CÍVIC DE LES BORGES BLANQUES (CASAL 
D’AVIS)        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        maribes@gencat.cat
 DIA UTILITZACIÓ :      21/06/2018
 HORARI :                     de 9 h a 18 h
 MOTIU :                       "DINAR DE FI DE CURS”
   MATERIAL:                   8 Taules
 
OBSERVACIONS: 

 

17.- Expedient 1957/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
VEÏNS CARRER CASTELL BAIX - REVETLLA DE SANT JOAN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la  petició  presentada sol·licitant  l’ús de diversos espais i  de material 
municipals, la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i,  
segons  l’Ordenança  fiscal  núm.  2,  aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per 
utilització privativa i aprofitament especial quan així procedeixi:
  

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

 
 ENTITAT :                   VEÏNS C/ CASTELL BAIX        
 RESPONSABLE:         
 TELÈFON:                  609.820.818
 DIA UTILITZACIÓ :      23/06/2018 al 24/06/2018
 HORARI :                     de 16 h a 3 h
 MOTIU :                       "REVETLLA DE SANT JOAN”
MATERIAL:
     15 Taules

75 cadires
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10 carpes (no disponibles)
 
OBSERVACIONS:  En cas de pluja, l’activitat es traslladarà al Centre Cívic
Cal tenir en compte les condicions de l’informe de la Policia Local:
   Segons la instància presentada, s'entèn que NO es fa foguera
   Es pot tallar la circulació al carrer previ avís als veïns
   Respectar el descans dels veïns 

 

18.- Expedient 1956/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic 
VEÏNS  MARQUÈS  D'OLIVART,  LA CAPELLA I  LA FONT  -  REVETLLA 
SANT JOAN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PETICIÓ ÚS D'ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL
 
Vista la petició presentada sol·licitant l’ús de diversos espais i de material municipals, la Junta 
de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
 
Primer.- Autoritzar  l’ús  dels  espais  i  del  material  que  tot  seguit  es  relacionen  i,  segons 
l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial quan així procedeixi:
  

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

   PLACETA DE LA CAPELLA

 
 ENTITAT :                   VEÏNS C/ MARQUÈS D’OLIVART, LA CAPELLA i C/ LA FONT        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        majin1975@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      23/06/2018 al 24/06/2018
 HORARI :                     de 18 h a 3 h
 MOTIU :                       "REVETLLA DE SANT JOAN”
 
MATERIAL:
 

5 Taules
40 cadires

 
OBSERVACIONS:  Cal tenir en compte les condicions de l’informe de la Policia Local:

L’activitat cal fer-la a l’interior de la Plaça de la Capella per no interferir en la circulació de 
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vehicles per accedir als pàrquing dels veïns
Respectar el descans dels veïns
En cas de voler fer foguera, es desaconsella aquesta acció

 
 

 

19.-  Expedient  1925/2018.  Aprovació  de  Conveni  de  reciprocitat  amb 
Consell  Comarcal  de les  Garrigues i  Ajuntaments de la  comarca,  per 
entrada a les piscines. forfait 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  CONVENI  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  LES 
GARRIGUES PER A L’ACCÉS A LES PISCINES 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:
 
Aprovar el conveni de reciprocitat entre els Ajuntaments de la Comarca de les 
Garrigues per a l’accés a les piscines municipals.
 
Segons  aquest  conveni,  els  ajuntaments  adherits  a  la  campanya  han  de 
permetre l’accés a les seves piscines municipals a les persones que acreditin 
ser titulars d’un abonament d’accés a les piscines municipals del seu municipi 
de  residència  que  els  permeti  accedir  a  les  seves  instal.lacions  i  així 
s’implementi el principi de reciprocitat.
 
Cada  Ajuntament  haurà  de  vetllar  per  tal  que  les  persones  que  vulguin 
comprar l’abonament d’un dels municipis que formi part del Pla forfait de les 
piscines, estigui empadronada en el municipi on compri l’abonament.
 
Cal  fer  constar que l’entrada en vigor del  forfait  serà de l’1 de juliol  al  31 
d’agost
 
El text del conveni és el següent: 
 
“CONVENI  DE  RECIPROCITAT  ENTRE  AJUNTAMENTS  DE  LA 
COMARCA DE  LES  GARRIGUES  PER  A L’ACCÉS  A LES  PISCINES 
MUNICIPALS
 
Les Borges Blanques, ....... de juny de 2018
 
D’una  banda,  l’Il·lustríssim  Senyor  Enric  Mir  Pifarré,  alcalde  de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  en  ús  de  les  atribucions  que  li  
confereix el 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.
 
I de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Antoni Villas Miranda, president del Consell  
Comarcal de les Garrigues, en ús de les atribucions previstes al Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
El Consell Comarcal de les Garrigues actua com a promotor i dinamitzador 
de  la  iniciativa,  el  qual  s’ha  proposat  seguir  treballant  els  objectius 
següents:

Promoure  la  cohesió  comarcal,  els  intercanvis  i  l’amistat  entre  els 
ciutadans, especialment els més joves de la comarca.

Fomentar l’adquisició de l’abonament a cada poble adherit i donar la 
possibilitat als seus habitants de poder desplaçar-se per les diferents 
piscines de la comarca.
 

Ambdues parts ACORDEN:
 

PRIMER. Els ajuntaments adherits a la campanya, representats pel seu 
alcalde/ssa, que signa el present document, han de permetre l’accés a 
les seves PISCINES MUNICIPALS a les persones que acreditin  ser 
titulars  d’un  abonament  d’accés  a  les  piscines  municipals  del  seu 
municipi de residència que els permeti accedir a les seves instal·lacions 
i així s’implementi el principi de reciprocitat.

SEGON.  Els  ajuntaments  signataris  i  el  Consell  Comarcal  han  de 
difondre entre el seu veïnat els ajuntaments amb els quals s’ha signat 
l’adhesió. Amb aquesta finalitat, cadascuna de les piscines municipals 
disposarà d’un distintiu identificador de la campanya que facilitarà el 
Consell Comarcal de les Garrigues.

TERCER. L’ajuntament signatari es compromet a fer el seguiment dels 
usuaris forans que visiten les seves piscines, anotant en un quadrant 
facilitat  pel  Consell  Comarcal  i,  al  mateix  temps,  a  vetllar  pel 
compliment de les normes acordades. 

QUART.  En  el  supòsit  que  l’aforament  sigui  limitat  i  de  forma 
excepcional,  l’ajuntament  pot  restringir  l’accés  a  persones  d’altres 
localitats de forma ocasional i durant les hores de màxima ocupació del  
recinte de les piscines municipals.

 
CINQUÉ.  Per  tal  d’  identificar  correctament  els  usuaris/es  d’aquest 
servei, qui vulgui accedir a les piscines ha de presentar l’abonament 
juntament  amb  el  seu  DNI.  En  el  cas  especial  de  la  població  de 
Juncosa,  on  els  seus  veïns  tenen  accés  lliure  a  les  piscines,  serà 

 



 

suficient la presentació del DNI o del certificat de residència per poder 
accedir a les piscines de les localitats que s’han adherit a la campanya.

 

SISÉ. Quan el municipis d’empadronament o de segona residència de 
la persona que vulgui comprar l’abonament sigui un que formi part del 
Pla forfait de les piscines, aquesta persona haurà de treure-se’l al seu 
municipi.  Per  tant  l’Ajuntament  de  cada  municipi  es  l’encarregat  de 
vetllar per tal que això es compleixi. 

 

SETÈ.  El  Consell  Comarcal  es  compromet  a  enviar  a  tots  els 
ajuntaments  la  relació  de  municipis  adherits  al  Pla  forfait  per  a  les 
piscines 2018 i la documentació necessària per tal de fer un seguiment 
dels usuaris del forfait. 

 

VUITÉ. El període de vigència del Forfait s’iniciarà el dia 1 de juliol i 
finalitzarà al  dia  31 d’agost,  coincidint  amb el  període d’obertura de 
totes les piscines en conveni.”

 

20.- Expedient 1911/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari a nom de 

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  :           46       fila  4ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :          36,50 € 
Nom anterior :          
Nom actual   :           

 



 

Núm. nínxol  :           46       fila  3ª 
Departament :           Est Lateral A 
Import            :         36,50 €
 
TOTAL                                                  73,00€ 

 

21.-  Expedient  1929/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
redacció d'informe sobre la instal.lació de calefacció al pavelló de l'oli

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REDACCIÓ D’INFORME SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE LA CALEFACCIÓ AL 
PAVELLÓ DE L’OLI
 
L’Ajuntament ha previst  contractar  el  servei  de redacció de l’informe sobre 
l’increment de càrregues en la coberta del pavelló de l’oli per la instal.lació 
d’un sistema de calefacció.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 7 de juny de 2018 els 
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió  
de 27 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu  
de l’actuació titulada “Instal·lació d’un nou sistema de calefacció al Pavelló de  
l’Oli de les Borges Blanques”, redactat per Sirius Solucions d’Enginyeria, SLP,  
amb un pressupost d’execució per contracte de 77.309,47 euros (setanta-set  
mil tres-cents-nou euros amb quaranta-set cèntims d’euro), IVA vigent inclòs,  
amb el desglossament següent 63.892,12 € de pressupost net i 13.417,35 €  
en concepte d’impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
 
El projecte va quedar definitivament aprovat en data de 24 de gener de 2018.
 
Per  provisió  d’alcaldia  de  10  de  maig  de  2018  s’ha  incoat  l’expedient  de  
contractació  per  a  adjudicar  l’execució  del  contracte  de  subministrament  i  
instal·lació d’un sistema de calefacció amb tubs radiants al Pavelló de l’Oli de  
les Borges Blanques.
 
Atès  que  el  sistema  descrit  es  sustenta  des  de  l’estructura  del  pavelló  
existent,  és  necessari  disposar  d’un  informe tècnic  que  acrediti  els  estats  
límits de l’estructura de la coberta, ja que s’incrementaran les càrregues que  

 



 

ha de suportar.
 
Per tot  l’exposat  es considera necessària  la  contractació dels  serveis d’un  
tècnic  estructurista  que  calculi  les  noves  càrregues  i  acrediti  que  no  son  
incompatibles amb l’estructura de l’equipament en qüestió.
 
Alhora es creu convenient contractar els serveis del tècnic que ja va realitzar  
els càlculs estructurals de l’edifici en el moment de la redacció del projecte  
constructiu per disposar de tota la informació al respecte.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
 
Contractista CIF Pressupost 
Masala  Consultors 
Engineering  Consultancy, 
SLP

B66206384 2.270,00 € (IVA no inclòs)

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

1. 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. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. 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 
4. 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. 

 



 

5. 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. 

6. 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. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
exercides 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 Masala Consultors Engineering Consultancy, 
SLP, amb CIF B66206384, el contracte menor de redacció de l’informe sobre 
l’increment de càrregues en la coberta del pavelló de l’oli per la instal.lació 
d’un sistema de calefacció,  conforme a la  necessitat  motivada per informe 
dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.-  La quantia  del  contracte es  fixa en 2.746,70 € (dos mil  set-cents 
quaranta-sis euros amb setanta cèntims) amb el següent detall: pressupost 
net: 2.270,00€ més 476,70 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  el  contractista  adjudicatari  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.746,70 euros, amb càrrec a l’aplicació 333 62300 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP. 
 

 

 



 

22.-  Expedient  1928/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei 
d'aixecament topogràfic zona camp de futbol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei d’aixecament topogràfic de terres 
adjacents al camp de futbol municipal, així com la seva zona limítrof.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 7 de juny de 2018 els 
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“L’Ajuntament de les Borges Blanques té previst realitzar la construcció d’un  
camp de futbol 7 amb gespa artificial. Per tal de tenir les dades necessàries  
per  a  la  redacció  del  projecte  corresponent,  cal  disposar  d’un  aixecament  
topogràfic de la zona.
 
Per aquest motiu es veu la necessitat de contractar un servei topogràfic per a  
realitzar l’esmentat aixecament.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Emili Pasqual Giné 40896856G 650,00 € (IVA no inclòs)
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 

 



 

prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. 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. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. 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 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Adjudicar al Sr. Emili Pasqual Giné amb NIF 40896856G, el contracte 
menor de servei d’aixecament topogràfic de terres adjacents al camp de futbol 
municipal, així com la seva zona limítrof, conforme a la necessitat motivada 
per informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 786,50 € (set-cents vuitanta-sis 
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 650,00 € 
més 136,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
786,50  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  número  920  22706  del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.
 

 



 

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

23.- Expedient 1897/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
reparació de la planta fotovoltaica CEIP Joan XXIII

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REPARACIÓ DE LA PLATA FOTOVOLTAICA DEL CEIP JOAN XXIII
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  reparació  de  la  planta 
fotovoltaica i de revisió de la instal·lació tèrmica del CEIP Joan XXIII.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 7 de juny de 2018 
els serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Des de fa uns anys l’Ajuntament de les Borges Blanques té instal·lades unes  
plaques fotovoltaiques al sostre de l’edifici annex de l’Escola Joan XXIII. El  
manteniment  d’aquestes  plaques  cal  gestionar-la  mitjançant  empreses  
especialitzades en aquest tipus d’instal·lacions.
 
Atès que l’Ajuntament té contractada una empresa de manteniment i aquest  
ha  emès  informe  relatiu  a  les  actuacions  de  reparació  del  sistema  ,  es  
proposa la contractació d’aquesta mateixa empresa per tal  que realitzi  les  
reparacions corresponents.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Inversiones Solares Sunergy, SL B64069701 350,00 € (IVA no inclòs)

 
L'article 17 de la Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals 
són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 

 



 

inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes 
els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis,  atenent  a  que  l’import  de  la  contractació  és  inferior  a  15.000 
euros (import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. 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. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. 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 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa Inversiones Solares  Sunergy,  SL,  amb CIF 
B64069701,  el  contracte  menor  de  servei  de  reparació  de  la  planta 
fotovoltaica  i  de  revisió  de  la  instal·lació  tèrmica  del  CEIP  Joan  XXIII,  
conforme a  la  necessitat  motivada  per  informe dels  serveis  tècnics  i  que 
s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 423,50 € (quatre-cents vint-i-tres 
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 350,00 

 



 

€ més 73,50 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
de serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre de CSP, i que la contractista adjudicatària no ha subscrit més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
426,50 euros, amb càrrec a l’aplicació número 3232 22699 del pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

24.-  Expedient  1893/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  servei  de 
tractament de prevenció de la legionel.losi al CTT any 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
TRACTAMENT  DE  PREVENCIÓ  DE  LEGIONEL.LOSI  AL  CENTRE  DE 
TENNIS TAULA PER L’ANY 2018
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de tractament de prevenció de la 
legionel·losi al centre de tennis taula per l’any 2018.
 
D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 7 de juny de 2018 els 
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“Per  tal  d’acomplir  amb  la  normativa  de  prevenció  de  la  legionel·losi  en  
equipaments municipals, l’Ajuntament de les Borges Blanques ha contractat  

 



 

una empresa especialitzada en aquest tipus de tractaments. En el moment de  
dita  contractació  es  va  ometre  per  error  l’equipament  del  Centre  de  
Tecnificació de Tennis Taula, ubicat al carrer Mestra Maria Codina.
 
Atès que aquest equipament disposa de dutxes per als jugadors i es tracta  
d’una instal·lació inclosa en els supòsits de tractament de legionel·losi, des  
dels Serveis Tècnics es proposa incloure aquest equipament en el contracte  
de tractament que realitza l’empresa contractada a tal efecte.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
RAESGRA, SL B25030297 203,00 € (IVA no inclòs)
 
L'article  17 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic, estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d’una  activitat  o 
dirigides  a  l’obtenció  d’un  resultat  diferent  d’una  obra  o  subministrament, 
inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera 
successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els 
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.
 
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
de serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros 
(import sense IVA).
 
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis.
 
La normativa aplicable és la següent:

1. 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. 

2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. 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 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques 
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta el següents ACORDS:
 
Primer.-  Adjudicar  a  l’empresa  RAESGRA,  SL,  amb  CIF  B25030297,  el 
contracte menor de servei de tractament de prevenció de la legionel·losi  al 
centre de tennis taula per l’any 2018, conforme a la necessitat motivada per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 245,63 € (dos-cents quaranta-cinc 
euros  amb  seixanta-tres  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net: 
203,00 € més 42,63 € en concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com una 
unitat  funcional  i  que,  individualment  o  conjuntament,  superin  la  xifra  dels 
15.000 € durant els darrers dotze mesos.
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
245,63  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  número  342  21200  del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

25.- Expedient 1895/2018. Adjudicació contracte menor d'obres de 
reforma de l'encreuament de l'Av. Canal d'Urgell i el C/. Pintor Pau Macià

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
REFORMA DE L’ENCREUAMENT DE L’AVINGUDA CANAL D’URGELL I EL 
CARRER PINTOR PAU MACIÀ

L’Ajuntament ha previst contractar l’obra de reforma de l’encreuament entre 
l’Avinguda del Canal d’Urgell i el Carrer Pintor Pau Macià.

D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, en data 8 de juny de 2018 els 
serveis  tècnics  han  emès  informe  motivant  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:

“El carrer Pintor Pau Macià (entre l’Avinguda de les Garrigues i l’Avinguda del  
Canal  d’Urgell)  està  sent  urbanitzat  per  l’empresa  VERLAN  (promotor)  
mitjançant el contractista COPROLFI, SL.

El punt d’encreuament entre aquest carrer i l’Avinguda de les Garrigues té un  
tram que ha estat cedit a l’Ajuntament pel propietari afectat per la alineació del  
vial (Sr. Cuartero) i, en conseqüència, urbanitzat pel propi Ajuntament.

Dins les obres d’urbanització previstes en aquest tram, no estava inclosa la  
vorada,  la  base  de  formigó  de  la  vorera,  ni  el  paviment  de  panot  de  la  
mateixa, ja que en un principi no formava part del projecte.

Un cop les obres han arribat a la fase final d’execució, es creu convenient  
acabar  el  tram  de  vorera  (uns  48,75  m2)  per  deixar  tota  la  urbanització  
enllestida i facilitar el pas de vianants en ambdues voreres.

Atesa aquesta circumstància, es creu necessària i idònia la contractació de  
les obres esmentades a l’empresa COPROLFI, SL atès que es tracta d’un  
contracte menor que complementa les obres d’urbanització que ja ha estat  
executant la mateixa empresa.”

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Coprolfi, SL B25623901 2.446,26 € (IVA no inclòs)

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels 
següents: 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 
que  fixa  l’entitat  del  sector  públic  contractant  que  exerceixi  una  influència 

 



 

decisiva en el tipus o el projecte de l’obra
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria  civil,  destinat  a  complir  per  si  mateix una funció econòmica o 
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble. També es considera «obra» la 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del 
seu vol, o de millora del mitjà físic o natural 

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el  procediment 
legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor 
d’obres, atenent a què l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros 
(import sense IVA).

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 
pressupostària  suficient  per  atendre  la  despesa,  respecte  el  pressupost 
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat 
al  mateix contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una 
prestació qualitativament similar a la del present contracte, que individualment 
o conjuntament superin el límit del contracte menor d’obres.

La normativa aplicable és la següent:
1. 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. 
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
3. 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 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

Primer.- Adjudicar a l’empresa Coprolfi, SL, amb CIF B25623901, el contracte 
menor  d’obres  de  reforma  de  l’encreuament  entre  l’Avinguda  del  Canal 
d’Urgell i el Carrer Pintor Pau Macià, conforme a la necessitat motivada per 
informe dels serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.

Segon.- La quantia del  contracte es fixa en 2.959,97 € (dos mil  nou-cents 

 



 

cinquanta-nou  euros  amb  noranta-set  cèntims)  amb  el  següent  detall: 
pressupost net: 2.446,26 € més 513,71 € en concepte d’IVA.

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor 
d’obres s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  la  contractista  adjudicatària  no  ha  subscrit  més 
contractes  menors  que  tinguin  per  objecte  una  prestació  qualitativament 
similar a la del present contracte d’obres, que pugui ser entesa com una unitat 
funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 € 
durant els darrers dotze mesos.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 
2.959,97 euros, amb càrrec a l’aplicació 1532 21000 del pressupost general 
de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.

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

 

26.-  Expedient  1478/2018.  Aprovar una nova adjudicació del  contracte 
administratiu  de  subministrament  de  quatre  contenidors  soterrats  de 
recollida selectiva, per instal.lar al C/ Abadia de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR UNA NOVA ADJUDICACIÓ DEL CONTACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  QUATRE  CONTENIDORS  SOTERRATS  DE 
RECOLLIDA SELECTIVA, PER INSTAL.LAR AL C/ ABADIA DE LES BORGES 
BLANQUES
 
Fets:
I.- En data 14 de maig de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les  Borges  Blanques  va  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars reguladores del procediment obert, simplificat, abreujat de licitació 
de  contractació  del  subministrament  de  quatre  contenidors  soterrats,  de 
recollida selectiva, per instal.lar al C/ Abadia de les Borges Blanques.
 
II.- En data 25 de maig de 2018 va finalitzar el termini de deu dies naturals 

 



 

per a la presentació de proposicions per participar en el procediment obert 
simplificat abreujat de licitació, havent-se presentat les següents propostes:
 
Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa

1 23-05-2018 1346 Eurosoterrados S.L.

2 23/05/2018 1347 Equipos y Servicios del Nordeste, S.L.

 
III.-  El dia 28 de maig de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació per 
l’obertura de la documentació del Sobre Únic de les propostes presentades, 
amb el següent resultat:
 
1.- Relació d’empreses admeses:
 

Núm. Empresa
Declaració 
responsable  Proposta econòmica 

1 Eurosoterrados S.L. Correcta 18.990,00  €

2 Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. Correcta 21.976,00  €

 
2.- Relació d’empreses excloses: Cap
 
3.- Valoració de les propostes econòmiques 
 

Núm. Empresa  Proposta 
econòmica  Puntuació obtinguda 

1 Eurosoterrados S.L. 18.990,00 €                 50,00 punts         

2 Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. 21.976,00 €                 43,20 punts         

 
La  proposta  amb  millor  puntuació  obtinguda  és  la  presentada  per 
EUROSOTERRADOS S.L. amb CIF B30872097 i domicili al C/ Litio, núm. 37 
de  Losa  Camachos,  Cartagena,  que  proposta  executar  el  contracte  de 
subministrament dels contenidors pel preu de 18.990,00 € de principal, més 
3.987,90 en concepte d’IVA al tipus del 21% = 22.977,90 €.
 
La Mesa va comprovar que el signant de la proposició té poder bastant per 
formular  l'oferta  i  que  l’empresa  no  està  incursa  en  cap  prohibició  per 
contractar.
 
IV.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 

 



 

Blanques, en sessió de 4 de juny de 2018 es va aprovar la relació efectuada 
per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre decreixent, de 
les ofertes presentades i valorades i es va adjudicar el contracte administratiu 
de subministrament de quatre contenidors soterrats de recollida selectiva de 
residus,  per  instal.lar  al  C/  Abadia  de  les  Borges  Blanques,  a  l’entitat 
EUROSOTERRADOS S.L.  amb CIF B30872097,  pel  preu de 22.977,90 €, 
amb el següent detall: 18.990,00 € de principal, més 3.987,90 en concepte 
d’IVA al tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules administratives i  
tècniques aprovats.
 
V.- Havent estat requerida l’empresa adjudicatària per a la formalització del 
corresponent contracte administratiu, mitjançant signatura d’acceptació de la 
resolució  d’adjudicació  notificada,  amb  data  6  de  juny,  s’ha  rebut  escrit  
electrònic amb registre d’entrada núm. 1520 pel  qual  el  Sr.  Antonio Álvaro 
Jímenez,  amb  DNI  núm.  22.938.398-S  en  representació  de  l’entitat 
Eurosoterrados  S.L.,  amb  CIF  B30872097,  renuncia  a  l’adjudicació  del 
contracte.
 
VI.- El següent licitador, per ordre en que han quedat classificades les ofertes, 
és l’entitat Equipos y Servicios del Nordeste, S.L., amb CIF: B59926733
A l’empara  d’allò  que  disposa  l’article  150.2  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de Contractes del Sector Públic, s’ha comprovat que el signant de 
la proposició presentada per Equipos y Servicios del Nordestes, S.L. té poder 
bastant per formular l'oferta i que l’empresa no està incursa en cap prohibició 
per contractar.
  
Fonaments de dret:
L’article 153.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic disposa:
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte  
dins del termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3 per cent del pressupost  
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu  
en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudici del  
que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71.
En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en  
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la  
documentació que estableix l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei, i  són  
aplicables els terminis que estableix l’apartat anterior.
 
Amb  aquesta  antecedents  i  vist  l’informe  de  secretaria  que  consta  a 
l’expedient, 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.-  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  subministrament  de  quatre 
contenidors  soterrats  de  recollida  selectiva  de  residus,  per  instal.lar  al  C/ 
Abadia  de  les  Borges  Blanques,  a  l’entitat  EQUIPOS Y SERVICIOS DEL 

 



 

NORDESTE,  S.L.  amb CIF  B59926733,  pel  preu  de  26.590,96  €,  amb el 
següent detall: 21.976,00 € de principal, més 4.614,96 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:  21.976,00  €  més  4.614,96  €  (IVA)  = 
26.590,96 €.
 
Segon.-  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,  mitjançant  signatura 
d’acceptació de la resolució d’adjudicació notificada.
 
Tercer. Aprovar i autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 1532 61906 del 
pressupost de despeses vigent.
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés 
de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Cinquè.  Donar la  publicitat  reglamentària  d’aquest  acord,  amb el  contingut 
mínim establert a l’article 151.2 de la LCSP, publicant aquest acord al perfil del  
contractant  "http://www.contractaciopublica.gencat.cat" i comunicar les dades 
bàsiques del contracte al  Regisre de Contractes del  Sector Públic,  d’acord 
amb el que es disposa en l'article 346.3 de la LCSP. 

 

27.- Expedient 1872/2018. Club Bàsquet Borges - Garrigues subvenció 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

 

 



 

Vist que al pressupost de l'Ajuntament de les Borges Blanques de l’any 2018 
existeix  la  corresponent  partida  amb  crèdit  disponible  i  amb  assignació 
nominativa a l’entitat.

 

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

 

Vist  que  l'  acord  de  concessió  ha  d'incloure  els  extrems  que  estableix  l'  
anterior article 65.3.

 

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

 

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

 

S' ACORDA:

 

PRIMER: Concedir una bestreta a la següent entitat a compte de la subvenció 
anual destinada al pressupost nominativament

 

CLUB BÀSQUET BORGES – GARRIGUES 3.350,00 euros

 

SEGON: Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  341 
48030 del pressupost de l’exercici 2018.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

28.- Expedient 740/2018. Modificació subvenció carrossa participant tres 
tombs 2018

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  MODIFICACIÓ  SUBVENCIÓ  CARROSSA  PARTICIPANT 
DURANT LA FIRA DE L’OLI 2018
 
Atès que durant la celebració de la Fira de Qualitat Verge Extra, es va dur a  
terme la celebració dels Tres Tombs al voltant del Terrall, amb la participació 
de carrosses, cavalls i carros, en commemoració de la festivitat de Sant Antoni
 
Ateses les bases existents pel que fa a l’ajut econòmic per aquelles carrosses 
que participen en la festa dels Tres Tombs de les Borges.
 
Atès que s’ha constatat  un error  en l’import  de la  subvenció atorgada per 
Junta de Govern Local del passat 7 de març de 2018,  al senyor Josep Esteve 
Farré. Se li va concedir una subvenció per import de 300,00 euros i l’import 
correcte de la subvenció és de 600,00 euros.
 
La Junta de Govern Local ACORDA:
 
1.- Aprovar l’import d’una subvenció complementaria per a la participació de 
carrosses  durant  la  Festivitat  dels  Tres  Tombs  el  passat  21  de  gener, 
desglossat de la següent forma:
 
Sr. ......300,00€
 
2.- Autoritzar,  disposar i  reconèixer l’obligació de 300,00 € en concepte de 
subvenció a favor de les carrosses participants en la Festa dels Tres Tombs, a 
consignar a la partida pressupostària 924 48000 de l’any 2018
 
3.- Ordenar el pagament donant compte al departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament.

 

29.- Expedient 1920/2018. Personal biblioteca autorització assistència a 
la sortida cultural al Liceu i pag. despeses

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UNA SORTIDA CULTURAL PER PART DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
 
El personal de la biblioteca d’aquest Ajuntament,  M. Teresa Vilà Torruella i  
Núria Sanz Sendrós, han sol·licitat l’autorització per poder assistir a la sortida 
cultural al Liceu que se celebra a Barcelona, el dissabte 16 de juny de 2018. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 

 



 

Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència de les treballadores a la sortida cultural al Liceu.
 
Nom: 
Dia: 16 de juny de 2018
Esdeveniment: Sortida cultural al Liceu
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Entrada i autocar (100 euros)
Caldra justificar la despesa 
 
 
Nom: 
Dia: 16 de juny de 2018
Esdeveniment: Sortida cultural al Liceu
Lloc de realització: Barcelona
Aportació Ajuntament: Entrada i autocar (100 euros)
 
Caldra justificar la despesa 
 

 

30.- Expedient 1850/2018. Sol.licitud de subvenció OSIC per activitats de 
promoció de la literatura catalana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’OFICINA  DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL PER  FINANÇAR LES DESPESES 
DERIVADES  DE  L’ORGANITZACIÓ  D’ACTIVITATS  DE  PROMOCIÓ  I 
DIFUSIÓ DE LA LITERATURA EN CATALÀ
 
En  el  DOGC  núm.  7628  de  data  28  de  maig  de  2018,  s’ha  publicat  la 
Resolució CLT/989/2018, de 8 de maig, pel qual es dóna publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, en l’àmbit de les lletres per a l’any 2018.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha dut a terme el segon Festival de 
novel.la negra, Les Borges Negres, el qual s’encabeix dins la línia d’activitats 
de promoció i difusió de la literatura en català.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 

 



 

unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la subvenció per 
activitats de promoció i difusió de la literatura en català per a la realització del 
segon Festival de novel.la negra, Les Borges Negres, per import de 1.450,00 
euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

31.-  Expedient  1864/2018.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'IEI  per  a 
publicacions periòdiques 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’INSTITUT 
D’ESTUDIS  ILERDENCS  PER  A  PUBLICACIONS  PERIÒDIQUES  DE 
CARÀCTER LOCAL O COMARCAL, ANUALITAT 2018
 
En el BOP de Lleida número 103 de data 29 de maig de 2018 s’ha publicat la  
convocatòria de les subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter 
local o comarcal, anualitat 2018.
 
L’Ajuntament  de  Les  Borges  Blanques  publica  de  forma  quadrimestral  la 
revista El Butlletí.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Sol·licitar  a  l’Institut  d’Estudis  Ilerdencs  la  subvenció  per  al 
finançament de les depeses de disseny i publicació de la revista El Butlletí, 
anualitat 2018, per un import de 3.000,00 euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

32.-  Expedient  1865/2018.  Sol.licitud  de  subvenció  a  l'IEI  per  a  la 
realització de projectes culturals, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’INSTITUT 

 



 

D’ESTUDIS  ILERDENCS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PROJECTES  I 
ACTIVITATS CULTURALS, ANUALITAT 2018
 
En el BOP de Lleida número 103 de data 29 de maig de 2018 s’ha publicat la  
convocatòria  de  les  subvencions  per  a  realització  de  projecte  i  activitats 
culturals, anualitat 2018.
 
Durant el mes d’abril,  l’Ajuntament de les Borges Blanques ha dut a terme 
activitats culturals emmarcades en el denominat Abril Cultural 2018.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.-  Sol·licitar  a  l’Institut  d’Estudis  Ilerdencs  la  subvenció  per  al 
finançament de les activitats realitzades en el marc de l’Abril Cultural 2018, 
per un import de 5.940,00 euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura dels documents que siguin oportuns per a fer efectiu aquest acord.

 

33.- Expedient 576/2018. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE 
L’OBRA DE “ADEQUACIÓ DE  L’ANTIC  ESCORXADOR COM A SALES 
PER A ENTITATS MUNICIPALS”. Instal·lacions Balcells, SL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE “ADEQUACIÓ 
DE L’ANTIC ESCORXADOR COM A SALES PER A ENTITATS MUNICIPALS” 
DE LES BORGES BLANQUES
  
Fets:
 
Per  acord de la  Junta de Govern Local  de data 16 d’abril  de 2018 es va 
adjudicar el contracte menor d’obres per a  l’Adequació de l’antic escorxador 
com a Sales per a entitats municipals de les Borges Blanques a l’empresa 
INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L, amb CIF núm.  B-25316688, pel preu de 
48.398,92 €, amb el següent detall: 39.999,11 € de principal més 8.399,81 € 
en  concepte  d’IVA al  tipus  del  21%,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules 
administratives i  tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es va efectuar en 
exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 

 



 

 
Núm. de certificació: primera
Títol  de  l’obra:  "Adequació  de l'antic  escorxador  com a Sales per  a 
entitats municipals" de les Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: INSTAL.LACIONS BALCELLS S.L
CIF: B-25316688
Import d’adjudicació sense IVA: 39.999,11 €
IVA: 8.399,81 €
Import total d’adjudicació: 48.393,92 €
Import de la PRIMERA certificació: 18.143,67 €
Import de l’obra executada fins a la data: 18.143,67 €
Import de l’obra pendent de certificar: 30.250,25 €

 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) 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 i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació  de l’obra titulada “l’Adequació de 
l’antic  escorxador  com  a  Sales  per  a  entitats  municipals  de  les  Borges 
Blanques”, emesa per l’arquitecte tècnic Francesc Casals Piera com a tècnic 
Director de l’obra, pels següents imports:
 

Primera  certificació:  18.143,67 € (divuit  mil  cent  quaranta-tres  euros 
amb seixanta-set cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per   a   la   signatura   de   la   

 



 

documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

34.- Expedient 1376/2017. Aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris 
de  l'obra  "Urbanització  del  C/  Josep  Soler-  Concepció  Soler  i  Plaça 
Ramon Aruqés, Fase II"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DELS  PREUS  CONTRADICTORIS  DEL  PROJECTE  DE 
“REPOSICIÓ  DE  LES  INFRAESTRUCTURES  AL  C/  JOSEP 
SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES 
BORGES BLANQUES
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L, amb NIF B-6579828, pel preu de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  21%,  mitjançant  tramitació  ordinària  i  
 procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació. Aquesta adjudicació es 
va  efectuar  en exercici  de  les  delegacions atribuïdes per  Decret  d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny.
 
Durant  l’execució  de  les  esmentades  obres,  s'han  produït  la  següent 
modificació respecte projecte previst:
 

Donada la  gran pendent  transversal  del  carrer  Concepció  Soler  i  la 
necessitat de recollir l’aigua de la pluja que discorri per aquest carrer, 
s’ha cregut convenient la col·locació d’una reixa interceptora transversal 
(de 4,50m de llarg per 0,30m d’amplada) al final d’aquest carrer, tocant 
a la Plaça Ramón Arqués, per tal que reculli l’aigua de la pluja que no 
hagin pogut recollir els embornals instal·lats en tot aquest carrer.

El tècnic director de l’obra, l’arquitecte ....  ha emès en data 7 de juny de 2018 
un informe d’aprovació d’aquest preu contradictori, en el qual justifica que el 
mateix prové de les noves necessitats sorgides durant l’execució de l’obra i 
que no estaven contemplades en el projecte d’execució. 
Aquesta partida i la seva valoració, que es descriu a continuació, han estat 
acceptades pel contractista:
Codi Descripció  Amidament Preu Import

PC 01 Subministrament   i   col∙locació 
de   canal   de   recollida   aigua 
final   del   C/Concepció   Soler. 
Inclòs material, solera de

1   869,38 €  869,38€ 

 



 

formigó de 15cm i connexions 
a xarxa existent

 
 
 

   

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL    869,38 € 
13% Despeses Generals    113,02 € 
6% Benefici industrial   52,16 € 
TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTA  1.034,56 € 
  

Baixa 22,049996164% 228,12 €
TOTAL DESPRÉS DE LA BAIXA 806,44 €
  

IVA. 21 %   129,35 € 

TOTAL
 

    975,79 € 

En  el  mateix  informe  també  es  preveu  que  hi  hagi  unitats  d’obra  que 
s’executin per sota dels amidaments previstos en el projecte.
Fonaments de dret.-
Primer.- L’article 97 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, que aprova el  
Reglament de la Llei de Contractes; disposa
 

“Amb  caràcter  general,  llevat  d’allò  que  estableix  la  legislació  de  
contractes  de  les  administracions  públiques  per  a  supòsits  específics,  
totes les incidències que sorgeixin entre l'Administració i el contractista en  
l' execució d'un contracte per diferències en la interpretació del que s'ha  
convingut o per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es  
tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori,  que  comprendrà  
preceptivament les actuacions següents :
 
1. Proposta de l'Administració o sol.licitud del contractista .
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a emetre en 
ambdós casos en un termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, si s'escau, de l'assessoria jurídica i de la intervenció, a emetre 
en el mateix termini anterior.
4. Resolució motivada de l'òrgan que hagi celebrat el contracte i 
subsegüent notificació al contractista.”

 
L’article  102  del  mateix  reglament  disposa:  Procediment  per  a  les  
modificacions 
Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, es redactarà  
l'oportuna  proposta  integrada  pels  documents  que  justifiquin,  descriguin  i  
valorin  la  modificació  .  L'aprovació per  l'òrgan de contractació  requerirà  la  
prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.
 
Segon.- Text refós de la llei de contractes del sector públic.- RDL 3/2011 de 14 
de novembre. (per ser aquesta normativa aplicable en el moment d’aprovar la 
contractació  de  l’obra  i  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i 

 



 

tècniques)
Article 234 Modificació del contracte d'obres
 
1.  Són  obligatòries  per  al  contractista  les  modificacions  del  contracte  
d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 219 i el  
títol V del llibre I.
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el  
contractista no té dret a reclamar cap indemnització.
 
2.  Quan  les  modificacions  suposin  la  introducció  d’unitats  d’obra  no  
previstes en el projecte o les característiques de les quals difereixin de les  
que aquest fixa, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració,  
amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies  
hàbils. Si aquest no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les  
pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat  
o executar-les directament.
 
3. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació  
del  projecte,  ha  de  sol·licitar  a  l’òrgan  de  contractació  autorització  per  
iniciar  l’expedient  corresponent,  que  s’ha  de  substanciar  amb  caràcter  
d’urgència amb les actuacions següents:
 
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b)  Audiència  del  contractista  i  del  redactor  del  projecte,  per  un  termini  
mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les  
despeses complementàries necessàries.
 
No  obstant  això,  es  poden  introduir  variacions  sense  necessitat  
d’aprovació prèvia quan aquestes consisteixin en l’alteració en el nombre  
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del  
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior  
al 10 per cent del preu primitiu del contracte.
 
Article  106  Modificacions  previstes  en  la  documentació  que  regeix  la  
licitació
 
Els contractes del  sector públic es poden modificar sempre que en els  
plecs  o  en  l’anunci  de  licitació  s’hagi  advertit  expressament  d’aquesta  
possibilitat  i  s’hagin  detallat  de  manera  clara,  precisa  i  inequívoca  les  
condicions  en  què  se’n  pot  fer  ús,  així  com l’abast  i  els  límits  de  les  
modificacions  que  es  poden  acordar  amb  indicació  expressa  del  
percentatge del preu del contracte al qual com a màxim poden afectar, i el  
procediment que s’ha de seguir per a això.
 
A aquests efectes, els supòsits en què es pot modificar el contracte s’han  

 



 

de  definir  amb  total  concreció  per  referència  a  circumstàncies  la  
concurrència  de  les  quals  es  pugui  verificar  de  manera  objectiva  i  les  
condicions de l’eventual modificació s’han de precisar amb prou detall per  
permetre als licitadors la seva valoració als efectes de formular la seva  
oferta  i  ser  tingudes  en  compte  pel  que  es  refereix  a  l’exigència  de  
condicions d’aptitud als licitadors i valoració de les ofertes.

 
Tercer.- DL 2/2003 pel qual s’aprova la refosa de la llei municipal de Catalunya

En aquest cas l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, que 
actua per delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 84/2015 de 15 de 
juny.

Quart.-  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  reguladores  del 
procediment  de  contractació  de  l’obra  “REPOSICIÓ  DE  LES 
INFRAESTRUCTURES AL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I PLAÇA 
RAMON ARQUÉS, Fase II” aprovades per acord de la Junta de Govern Local 
de data 2 d’octubre de 2017

Clàusula Trenta-Novena.- Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del  que s’ha 
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, 
es  tramitaran  mitjançant   expedient  contradictori  que  inclourà 
necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. Llevat 
que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències 
ho  requereixi,  la  seva  tramitació  no  determinarà  la  paralització  del 
contracte.
 
Clàusula Quaranta-Sisena.-. Modificació del contracte 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista 
poden introduir  o  executar  modificacions en  les  obres,  sense  la  prèvia 
aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti.  
S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 234, apartats 3 i 4, del 
TRLCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document 
administratiu. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa 
contractista no té dreta reclamar indemnització. En el cas d’obres incloses 
dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 
s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48

 
Amb data 8  de juny de 2018 s’ha emès informe de secretaria  en què es 
conclou que:

“L’acta  núm.  1  de  preus  contradictoris  de  l’obra  de  “Reposició  de  les 

 



 

infraestructures al c/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, 
Fase II”  signada per  la  direcció  d’obra i  per  l’empresa adjudicatària  de 
l’obra, i presentada a l’aprovació de l’Ajuntament amb data 7 de juny de 
2018, implica una modificació quantitativa del projecte de l’obra, per import 
de 975,79 € (nou-cents setanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims).
 
La direcció d’obra i l’empresa contractista han instat a l’Ajuntament de les 
Borges  Blanques  la  tramitació  del  corresponent  expedient  contradictori 
respecte  la  introducció  d’aquestes  noves  unitats  d’obra  no  previstes  al 
projecte o diferents respecte les previstes al projecte, i respecte la fixació 
dels preus aplicables a aquestes unitats d’obra.
 
Segons  regulen l’article 234 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i 97 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, que aprova 
el Reglament de la Llei de Contractes l’acta de preus contradictoris s’ha de 
sotmetre a informe de secretaria i intervenció i a l’aprovació de l’òrgan de 
contractació,  amb caràcter  previ  a  l’execució  de  les  unitats  d’obra  que 
contenen.
 
Atès que l’acta de preus contradictoris es troba degudament signada pel 
representant  de  l’empresa  contractista,  el  senyor  ....,  no  es  necessari 
sotmetre-les a audiència de l’empresa contractista,  ja que es considera 
que de manera implícita han estat acceptades per aquesta.
 
L’aprovació l’acta núm. 1 de preus contradictoris suposarà un increment 
quantitatiu respecte el projecte de l’obra per import de 975,79 € (nou-cents 
setanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims).
 
L’acta núm. 1 de preus contradictors s’hauran de sotmetre a l’aprovació de 
la Junta de Govern Local,  com a òrgan de contractació, i  haurà de ser 
inclosa als preus unitaris del contracte.”

 
Amb data 8 de juny de 2018 l’Interventor ha emès informe amb les següents 
conclusions:

“L’acta  núm.  1  de  preus  contradictoris  de  l’obra  “Reposició  de  les 
infraestructures al c/ Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, 
Fase  II  de  les  Borges  Blanques”  signada  per  la  direcció  d’obra  i  per 
l’empresa  adjudicatària  de  l’obra,  i  presentada  a  l’aprovació  de 
l’Ajuntament  amb  data  7  de  juny  de  2018,  implica  una  modificació 
quantitativa  del  projecte  de  l’obra,  per  import  de  975,79  €  (nou-cents 
setanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims).

 
En l’aplicació del  pressupost de despeses per a l’exercici  2018 número 
1532 61907 hi ha consignació suficient per a fer front a la modificació del 
contracte de referència.

 
Segons informe del director d’obra, es preveu que hi hagi unitats d’obra 

 



 

que s’executin per sota de les previsions d’amidaments del projecte i per 
tant, caldrà esperar a la liquidació definitiva de l’obra per constatar si s’ha 
produït o no un increment respecte el preu d’adjudicació de l’obra.”

 
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 l’acta núm. 1 de preus contradictoris de l’obra de “Reposició 
de  les  infraestructures  al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon 
Arqués, Fase II” presentada pel tècnic director de l’obra, l’arquitecte ....., per 
import de 975,79 € (nou-cents setanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims) 
IVA vigent inclòs.

Segon.- Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els 
efectes als quadres de preus del projecte.

Tercer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat per acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 19 de 
febrer  de  2018  a  l’empresa  GRUPO  TECNO-CONRAD  SL,  amb  NIF 
B-65798282, per l’execució de l’obra “Reposició de les infraestructures al c/ 
Josep Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges 
Blanques”, per incloure les millores a les partides que han suposat l’aparició 
de preus contradictoris. 
 
Quart.- Determinar que segons informe  d’intervenció de 8 de juny de 2018, 
l’aprovació de l’acta núm. 1 de preus contradictoris, suposa un increment en el  
total  del  preu  d’adjudicació  de  l’obra  per  import  de  975,79  €  (nou-cents 
setanta-cinc  euros  amb  setanta-nou  cèntims)  IVA vigent  inclòs,  però  que 
caldrà esperar a la liquidació de l’obra per determinar si en el seu conjunt, s’ha 
produït o no un increment respecte el preu d’adjudicació de l’obra.

Cinquè.- Facultar l’alcalde en nom i representació d’aquest Ajuntament perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests 
acords.

Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa 
de l’obra. 
 

 

35.-  Expedient  1376/2017.  Aprovar  la  tercera  certificació  de  l'obra 
"Urbanització  del  C/  Josep  Soler  -  Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon 
Arques, Fase II"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA DE “REPOSICIÓ 
DE LES INFRAESTRUCTURES AL C/ JOSEP SOLER-CONCEPCIÓ SOLER I 
PLAÇA RAMON ARQUÉS, Fase II” DE LES BORGES BLANQUES
 
Fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017 es va 
adjudicar el contracte d’obra de Reposició de les infraestructures al c/ Josep 
Soler-Concepció Soler i Plaça Ramon Arqués, Fase II de les Borges Blanques 
a l’empresa GRUPO TECNO-CONRAD, S.L, amb NIF B-6579828, pel preu de 
91.734,55 €, amb el següent detall: 75.813,68 € de principal més 15.920,87 € 
en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  21%,  mitjançant  tramitació  ordinària  i  
 procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació. Aquesta adjudicació es 
va  efectuar  en exercici  de  les  delegacions atribuïdes per  Decret  d’alcaldia 
núm. 84/2015, de 15 de juny.

Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. ...., amb les següents dades:

Núm. de certificació: tercera
Títol  de  l’obra:  Reposició  de  les  infraestructures  al  c/  Josep 
Soler-Concepció Soler i  Plaça Ramon Arqués, Fase II  de les Borges 
Blanques
Contractista adjudicatari: GRUPO TECNO-CONRAD, S.L
CIF: B-6579828
Import d’adjudicació sense IVA: 75.813,68 €
IVA:15.920,87 €
Import total d’adjudicació: 91.734,55 €
Import de la PRIMERA certificació: 15.590,56 €
Import de la SEGONA certificació: 29.217,94 €
Import de la TERCERA certificació: 39.190,58 €
Import de l’obra executada fins a la data: 83.999,08 €
Import de l’obra pendent de certificar: 7.735,47 €

 
Aquesta tercera certificació conté un excés d’amidament en l’obra executats i 
certificats,  que  comporten  un  increment  de  la  despesa  per  import  de 
6.714,61€,  respecte  el  pressupost  d’adjudicació  de  l’obra  amb  el  següent 
detall: 5.549,26 € de principal, més 1.165,35 € en concepte d’IVA al tipus del 
21%. 
 
La mateixa certificació també contempla unitats d’obra certificades per sota 
dels amidaments previstos en el projecte d’obra, que a la vegada, comporten 
un decrement de la despesa.
 
Amb data 8 de juny de 2018, s’ha emès informe de secretaria, pel qual es 
conclou que aquest increment de la despesa, representa un 7,32 % respecte 
el  preu  inicial  del  contracte  adjudicat  i,  en  no  superar  el  10%  respecte 
d’aquests  preu,  no  es  considera  una  modificació  del  contracte  d’obra 

 



 

adjudicat. 
 
Aquest excés d’amidaments haurà de ser recollit en la certificació final d’obra i 
caldrà esperar al moment de la liquidació definitiva de l’obra, per comprovar si 
hi  ha hagut o no increment de la despesa, atesa la previsió que existeixin 
unitats  d’obra  que es  certifiquin  per  sota  dels  amidaments  previstos  en el 
projecte.
 
Fonaments de dret:

L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
L’article 53.1.o) 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 i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 
l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.

Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.

Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:

Primer.- Aprovar la TERCERA certificació de l’obra titulada “Reposició de les 
infraestructures  al  c/  Josep  Soler-Concepció  Soler  i  Plaça  Ramon Arqués, 
Fase II  de les Borges Blanques”,  emesa per l’arquitecte ....   com a tècnic 
Director de l’obra, pels següents imports:

Tercera certificació: 39.190,58 € (trenta-nou mil cent noranta euros amb 
cinquanta-vuit cèntims), IVA vigent inclòs.

Segon.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  la  documentació 
necessària per tramitar les certificacions.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
 

 

36.- Expedient 1776/2018. Exp. 112/18. Comunicació prèvia d'obres. 

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la  comunicació prèvia  d’obres presentada per  la  ....,  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. 112/18 1776/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: 
Domicili: av. de la Sardana, 4, 5-6
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: av. de la Sardana, 8, 1-4
 
Referència cadastral: 2284003CF2928S0027DF
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 2.500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 86,75€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 109,75 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ:  Tombar  paret  de  la  cuina  i  d'una  habitació  per  engrandir-les, 
canviar  enrajolat  de  la  cuina.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes  obres 
comunicades, entenent  que  es  tracta  d’una  actuació  que no  implicarà  cap 
modificació estructural.

 



 

 
Qualsevol obra o instal·lació que modifiqui l’estructura de l’habitatge restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 

37.- Expedient 1479/2017. Exp. 162/17. 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. 162/17 1479/2017 Gestiona
 
Sol·licitant: ....
Domicili: Lluís Roca, 20, 2-5
Ciutat: 25007 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: la Fita, 19
 
Referència cadastral: 2093018CF2929S0001OA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.000,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 34,70€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €

 



 

Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 57,70 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar  terrassa  i  sostre  del  lavabo.  S’autoritza  la  realització 
d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta d’una actuació que no  
implicarà cap modificació estructural ni cap alteració del volum existent.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma. 

 

38.- Expedient 1624/2018. Exp. 102/18. Llicència d'obres. ..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística ..
 
ANTECEDENTS
I.El senyor ...., en data 11 de maig de 2018 va sol·licitar llicència d’obres per 
cobrir la meitat del terrat en planta segona (2x2) de l’habitatge situat al c/ Sant 
Jaume, 37 de les Borges Blanques. (Exp. 102/18, Gestiona 1624/2018).
 
II. L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 29 de maig de 
2018 emet el següent informe:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
Expedient núm.: 1624/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de Anibal Arce Prieto, núm. de 
registre d'entrada 2018-E-RC-1229, núm. d'expedient d’obra 102/18, referent 
a la concessió de llicència urbanística per a la realització de Cobrir la meitat del 
terrat de planta segona (2x), de l’edifici del c/ Sant Jaume, 35 amb referència 
cadastral  2489022CF2928N0001RO,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu 
conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.  S’informa  la  sol·licitud  el  21  de  maig,  que  es  proposa  deixar  en 
suspens  atès  que  la  documentació  aportada  no  era  suficient  per  tenir  un 
correcte coneixement dels treballs a realitzar.
 
SEGON. El 24 de maig el titular dona entrada d’un croquis on detalla les obres 
a realitzar.
 

 



 

TERCER. Les obres sol·licitades pretenen generar un volum sobre la terrassa de 
la part posterior de 2x2 metres, per a un ús de traster. L’actuació comporta 
realitzar els tancaments exteriors i la coberta. Atesa l’escassa complexitat de 
les obres es considera que no es necessari un document tècnic i la direcció 
d’execució de les obres, tot i que generen un volum sobre l’existent. 
 
QUART. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació 
urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de Sòl urbà i la seva 
classificació Zona 2: zona urbana semi-intensiva.
 
CINQUÈ.  Que  les  obres  s’ajusten  al  les  determinacions  del  planejament 
urbanístic de la zona.
 
SISÈ. No obstant això, procedeix fer les següents observacions que hauran de 
fer-se constar en l'acte d'atorgament de la llicència:

 
1En  el  cas  que  s’hagi  d’ocupar  la  via  publica,  caldrà  que  l’interessat  la 
sol·liciti tot indicant com canalitzarà la circulació dels vianants i les mesures 
de seguretat que adoptarà.

 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística.”

 
III. L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a l’ICIO, 
la taxa urbanística i la placa d’obres.
 
IV.  Vist  l’informe  de  Secretaria  de  data  4  de  juny  de  2018,  la  legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
 
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 

 



 

d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic 
municipal de data 29 de maig de 2018 i en l’informe de secretaria de data 4 de 
juny de 2018 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte s’aproven. 
Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha ingressat 
per part dels interessats, prèviament a poder obtenir la llicència, els imports 
corresponents  que  s’indiquen,  els  quals  tenen  el  caràcter  de  liquidació 
provisional:
 

Exp. 102/18 1624/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: .....
Domicili: Sant Jaume, 35 
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES

 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Cobrir la meitat del terrat en planta segona (2x2). Les 
obres sol·licitades pretenen generar un volum sobre la terrassa de la 
part  posterior  de  2x2  metres,  per  a  un  ús  de  traster.  L’actuació 
comporta realitzar els tancaments exteriors i la coberta
Localització: Sant Jaume, 37

 
Referència cadastral: 2489022CF2928N0001RO
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 450,00€

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

 
Aquesta llicència es concedeix amb les condicions establertes als informes 
tècnics i jurídic abans indicats
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.- Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

39.- Expedient 1235/2018. Exp. 071/18. Llicència Urbanística. ....

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Llicència urbanística ....
 
El senyor ....., en data 11 d’abril de 2018 va sol·licitar llicència d’obres per dur 
a terme la construcció d'un magatzem agrícola a la finca situada al polígon 
510, parcel·la 47 del terme municipal de les Borges Blanques. (Exp. 071/18, 
Gestiona 1235/2018).
 
Juntament amb la sol·licitud aporta el  Projecte executiu d’un petit magatzem 
agrícola en finca rústica redactat per l’enginyer de Forests Eduard Porta Josa, 
col·legiat núm. 4.047.
 
L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 17 de maig de 
2018 emet el següent informe:

““SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 1235/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  ....,  núm.  de  registre 
d'entrada  2018-E-RC-941,  núm.  d'expedient  d’obra  71/18,  referent  a  la 
concessió de llicència urbanística per a la realització d’un magatzem agrícola, 
en  la  parcel·la  47  del  polígon  510  amb  referència  cadastral 
25070A510000470000FY,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  conforme  a  la 
documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
PRIMER. La sol·licitud de llicència d’obres es va deixar en suspens pels motius 
següents:

 
1.- l’acabat dels paraments verticals no s’ajustaven al que estableix l’article 28 
del Pla Especial de Millora del Medi Rural (de color de les gammes dels terrosos, 
ocres o siena).
2.- No estava inclòs en el projecte l’estudi de gestió de residus de la construcció.
3.- Faltava aportar el full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
 

SEGON.  Amb  registre  d’entrada  núm.  2018-E-RC-1252  de  15.5.2018  es 
presenta projecte modificat i full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra.
 
TERCER.  El  projecte  presentat  en el  seu punt  1.3.  defineix  que l’acabat  de 
façana exterior serà de revestiment d’arrebossat de calç acabat amb pintura 
de color de la gama dels ocres, per tant ajustat als paràmetres que estableix el  
Pla Especial de Millora del Medi Rural en el seu l’article 28.

 



 

 
QUART. Que les obres es pretenen realitzar sobre un terreny la qualificació 
urbanística   del  qual  conforme  al  planejament  aplicable  és  de  sòl  no 
urbanitzable i la seva classificació Zona 13- Zona de secà, i que l’actuació està 
admesa  segons  article  28  del  Pla  Especial  de  Millora  del  Medi  Rural  al 
tractar-se d’un magatzem agrícola.
 
CINQUÈ.  L’actuació  es  troba  en  sòl  classificat  pel  Pla  Territorial  parcial  de 
Ponent com a sòl  de protecció preventiva on s’admet la construcció i  usos 
inclosos en l’article 47 de la Llei d’Urbanisme.
 
SISÈ. L’article 47.6.a de la Llei d’Urbanisme admet les construccions pròpies 
d’una activitat agrícola.
 
SETÈ.  En l’emplaçament  de l’actuació no hi  ha  localitzat  cap bé a  protegir, 
restes  arqueològiques  o  jaciments  paleontològics,  en  conseqüència  no  és 
necessari l’aprovació d’un projecte d’actuació urbanística.
 
VUITÈ. Respecte a l’adequació de la construcció als paràmetres urbanístics del 
planejament municipal és:  
 
Zona 13 (article 77 del text refós de les NNSS)

Paràmetre Planejament Projecte Compleix
Finca mínima 4 hectàrees 60,535 hectàrees S’ajusta
Ocupació 2% 0,06% S’ajusta
Alçada màxima a carener 5 metres 3,34 metres S’ajusta
Nombre de plantes Planta baixa Planta baixa S’ajusta
Separació mínima respecte tots els llindars 50 metres 59 metres S’ajusta
Distància mínima respecte d’habitatges 150 metes > 150 metres S’ajusta

 
Distància respecte a l’eix del camí més proper és superior als 9 metres que 
estableix l’article 79 del text refós de les NNSS.
 
NOVÈ. L’acte està subjecte a llicència urbanística municipal al dur-se a terme 
en sòl no urbanitzable i al no superar en conjunt els llindars que estableix el 
planejament territorial i l’urbanístic (500 m2 d’ocupació en planta, 1000 m2 de 
sostre  edificat  i  10  m  d’alçada),  d’acord  amb  l’article  59.1.c  del  DECRET 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
DESÈ. L’últim projecte presentat inclou l’estudi de gestió de residus amb un 
import a fiançar de 150,00 € per a garantir que els residus seran gestionats 
d’acord amb la normativa vigent.
 
Pel retorn de la fiança caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti 

 



 

el certificat acreditatiu de la gestió dels residus, que la persona gestora li ha 
lliurat, i on ha de constar la identificació de l'obra, la quantitat i el tipus de 
residus lliurats.
 
ONZÈ. El pressupost total al qual ascendeix el cost del projecte presentat és de 
4.624,51 €.
 
En conclusió a l'exposat, informo Favorablement respecte de la concessió de la 
Llicència urbanística. ”

 
D’acord amb l’informe de secretaria de data 4 de juny de 2018, la legislació 
aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat  per  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat 
administrativa  de l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs locals  de 
Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica),  i  articles  71  i  següents  del 
Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  així  com en l’article 11 del  Real  Decret 
Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del  
Sòl i Rehabilitació Urbana.
 
Per tot el que s’ha exposat
Instruït  degudament  l’expedient  de  la  seva  raó  i  de  conformitat  amb  la 
legislació  vigent  en matèria  urbanística i  de Règim Local  de Catalunya,  la 
Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d'alcaldia 
núm.  84/2015,  de  data  15  de  juny,  per  unanimitat  dels  seus  membres 
ACORDA:
 
Primer.-  Concedir  la  llicència  urbanística  que  a  continuació  es  relaciona, 
d’acord amb el Projecte executiu d’un petit magatzem agrícola en finca rústica 
aportat, redactat per l’enginyer de Forests Eduard Porta Josa, col·legiat núm. 
4.047 i d’acord amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del 
tècnic municipal de data 17 de maig de 2018 i en l’informe de secretaria de 
data 4 de juny de 2018 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de l’interessat, prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents que s’indiquen, els quals tenen el caràcter de liquidació 
provisional: 

Núm. Liquidació: 071/18 (1235/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: ....
Domicili: Carles Puente Nicolàs, 26, 3-1
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Construcció d'un magatzem agrícola 

 



 

Localització: polígon 510, parcel·la 47

Referència cadastral: 25070A510000470000FY

           Enginyer de forests: Eduard Porta Josa, 

Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
Pressupost: 4.624,51€

ICIO 3,47%:  160,47 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 183,47 € 
Fiança residus: 150,00€ 

Aquesta  llicència es concedeix amb els següents condicionants: 

Per la devolució de la fiança de 150,00€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat  acreditatiu  de  la  gestió  dels  residus,  que  l’entitat  gestora  dels 
mateixos li  haurà de lliurar, i  en el qual hi ha de constar la identificació de 
l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.

Per aplicació de l’article 28 del  Pla Especial  de Millora del  Medi  Rural  els 
acabats  del  cobert  seran:  coberta  de  teula  àrab color  vermellós  i  façanes 
arrebossades  i  pintades  de  colors  terrosos  (segons  el  projecte  aportat, 
l’acabat de façana exterior serà de revestiment d’arrebossat de calç acabat 
amb pintura de color de la gama dels ocres)

 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Segon.-  Notificar  a  l’interessat  l’acord  adoptat,  el  qual  li  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents. 

 

40.-  Expedient  1807/2018.  Procediment  Genèric-ASSABENTAT 
ASSENTAMENT APÍCOLA DE ....

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ DE TINENÇA D’ANIMALS 

 



 

 
Relació de fets:
 
Amb  data  30  de  maig  de  2018  el  Sr.....  ha  comunicat  davant  aquest 
Ajuntament  la  tinença  de  5  arnes.  Aquestes  arnes  estan  repartides  de  la 
següent  manera:  2  a la  finca  situada al  polígon 509 parcel·la  29,  partida  
“Puigpelat”; 2 més al polígon 510, parcel·la 52 de la partida “Sant Salvador” i  
una arna al polígon 516, parcel·la 72 de la partida “ Pla de Falliver” del terme 
municipal de les Borges Blanques.
 
La finca on es troben els animals són de titularitat del Sr. .....
 
Aquesta activitat  no està inclosa en la Llei  20/2009, de prevenció i  control 
ambiental de les activitats. D’acord amb el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació  de  les  explotacions  ramaderes  es  considera  una  explotació 
apícola d’autoconsum “aquella explotació dedicada a l’obtenció de productes 
apícoles amb destinació exclusiva al consum familiar i que no supera les 15 
arnes”.
 
Per  aquest  motiu,  i  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret 
d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15  de  juny,  aquesta  Junta  de  Govern  per 
unanimitat dels seus membres ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se per  assabentat  de la  comunicació efectuada 2017 pel 
Sr. .... de la tinença de 5 arnes situades a les finques anomenades dins el  
terme municipal de les Borges Blanques.

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

 

41.- Expedient 1396/2018. Llicència de Connexió a les Xarxes 
Municipals-RENOVACIÓ AUTORITZACIÓ ABOCAMENT AIGÜES 
RESIDUALS A LA CLAVEGUERA MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITATS- Renovació autorització abocament 
aigües residuals
 
L’empresa  Disa  Península.  SLU,  en  data  23  de  maig,  ha  presentat  la 
documentació que fa referència a la petició per abocar les aigües residuals 
provinents dels lavabos, de la recollida de l’aigua de pluja de les cobertes i de 
les aigües hidrocarburades (Pluvials i de neteja amb contacte amb la zona de 

 



 

descàrrega),  al clavegueram municipal
En data 25 de maig, el tècnic industrial municipal, ha emès el següent informe, 
que transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.                                                       1396/2018 (21/2016)
Titulars:                                               DISA PENINSULA SLU
Emplaçament:                                  Raval de Lleida s/n
Tipus  d’activitat:                               Estació  de  servei  per  al  comerç  al  detall  de  

combustibles per a l’automoció. 
Classificació de l’activitat:            Annex-II, codi 12.20 “Venda al detall de combustibles  

per a motors de combustió interna.
Tràmit administratiu:                     Llicència ambiental (Llei 20/2009 de 4 de desembre).
Objecte de l’informe:                    Presentació d’analítiques d’abocament de les aigües  

residuals i renovació  d’autorització d’abocament de les  
aigües residuals.

Documentació tècnica:                
 Control periòdic de les aigües residuals 1er semestre de 2018 TECOMAN ENGINYERIA  

AMBIENTAL  entregada  a  l’Ajuntament  en  data  de  24  
d’abril

de 2018
 Informe d’anàlisis elaborat per LABAQUA de 10 d’abril de 2018
Control periòdic de les aigües residuals 1er semestre de 2018 TECOMAN ENGINYERIA  

AMBIENTAL entregada a l’Ajuntament en data de 23 de  
maig

de 2018
ANTECEDENTS
La  present  activitat  disposa  de  llicència  municipal  segons  expedient  7/2009,  
tramitada en règim de Llicència ambiental, segons acord de la Junta de Govern Local  
de data 19 d’octubre de 2009.
Es  remet  a  l’ACA  la  documentació  tècnica  aportada  pel  titular,  que  emet  el  seu  
corresponent  informe  núm.  AA2016001380,  el  qual  s’adjunta  annex,  amb  
pronunciament  favorable  amb  condicionants,  respecte  de  la  renovació  de  
l’autorització d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal.
Característiques de l’abocament:
Tipologia de les aigües residuals i quantificació:

Sanitàries provinents dels lavabos:          138 m3/a
Pluvials recollides en les cobertes
Hidrocarburades (pluvials  i  de neteja en contacte amb la zona de descàrrega):  42  

m3/a
Punt d’abocament: Xarxa de clavegueram municipal.
En data de maig de 2018 es presenta una memòria tècnica elaborada per TECOMAN  
ENGINYERIA AMBIENTAL amb d’anàlisis elaborat per LABAQUA de 10 d’abril de 2018,  

 



 

amb els següents resultats:
Paràmetre          valors mostra    valors límit          Unitats
                                    26-3-18
Hidrocarburs         0,5±23,2%            5                      Mg/L
pH                              7,1±0,1               6-10
MES                         18±15%               100                  Mg/L
INFORME
Atès  que els  resultats  de l’analítica estan per  sota dels  valors  màxims indicats  en  
l’informe  AA2016001380  emès  per  l’ACA en  data  24  d’octubre  de  2016,  el  tècnic  
sotasignat  emet  informe  FAVORABLE  respecte  a  la  renovació  de  l’autorització  
d’abocament de les  aigües  residuals  a  la  xarxa de clavegueram en les  condicions  
indicades en el citat informe de l’ACA.
La llicència d’abocament caldrà renovar-la en un termini de 12 mesos.
Caldrà realitzar autocontrol amb periodicitat semestral.”
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les facultats delegades pel Decret 
d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, ACORDA:
 
Atorgar la renovació de l’autorització d’abocament de les aigües residuals a la 
xarxa de clavegueram a l’empresa DISA PENÍNSULA, SLU, d’acord amb les 
prescripcions imposades en l’informe del tècnic municipal, inclòs en aquest 
acord.  

 

42.-  Expedient  1942/2018.  Aprovació  del  Padró  Fiscal  Mercats  3r 
trimestre 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRONS  DE  LA  TAXA  PER  OCUPACIÓ  DE  VIES  I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC – MERCATS SETMANALS 3R. TRIMESTRE 2018.

Havent estat confeccionat el padró de la taxa per ocupació de vies i terrenys 
d'ús públic, per ús de mercat setmanal, corresponent al 3r trimestre de 2018.
La Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA :
 
Primer.- Aprovar els padrons cobratoris del 3r. trimestre de 2018 dels mercats 
del dimarts i del dissabte. Aquests padrons s’exposaran a informació pública 
per a general coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquests padrons, 
amb el detall següent :
 

 



 

PADRÓ                      MERCAT DIMARTS
   MERCAT DISSABTE

PERÍODE                              3r. TRIM. 2018
PERÍODE COBRANÇA     10-07-2018 a 10-09-2018             
IMPORT                               3.906,50 €          dimarts
                                              871,00 €          dissabte
TOTAL                                4.777,50 €

 

43.- Expedient 1886/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants maig 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2018

Havent estat confeccionat el padró del preu públic del servei de llar d'infants 
municipal, corresponent al mes de maig de 2018. 

La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA :
 
Primer.-  Aprovar  el  padró  cobratori  del  mes  de  maig  de  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 :                           MAIG 2018
PERÍODE COBRANÇA :   12-06-2018 a 13-07-2018             
IMPORT :                            7.653,50 €

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

44.- Donar compte del registre d'entrada i sortida

La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta  de  Govern  Local  una  còpia  del  Registre  d’Entrada  i  de  Sortida  de 
l’Ajuntament, des del 4 al 8 de juny de 2018, per al seu coneixement

 

 



 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

45.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15 h del dia 28 de maig 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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