
 

Anonimitzada JGVL 24juny25  ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/25 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / 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 18 de juny de 2018, es dona 
la mateixa per llegida i s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres 
que són cinc.

 

2.- Expedient 2180/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. 
Sol.licitud d'estacionament per a minusvàlids al C/ Jacint Verdaguer per 
part del Sr. …..

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DENEGACIÓ  PETICIÓ  DE  RESERVA  D’ESTACIONAMENT  PER  A 
DISCAPACITATS 
 
Atesa la petició presentada per ….., sol.licitant una reserva d’estacionament 
per minusvàlids al carrer Jacint Verdaguer a l’alçada del núm. 22.
 
Vist l’informe redactat pel cap de la Policia Local en data 21 de juny de 2018, 
segons el qual no es considera adient la reserva d’estacionament en el lloc 
descrit ja que no es te constància de problemes d’estacionament en aquest 
carrer  i  normalment  es  troben  estacionaments  lliures  pels  voltants  de 
l’immoble del senyor ….
 
Així  mateix,  l’informe  de  la  Policia  Local,  fa  constar  que  l’interessat  pot 
sol.licitar  una  plaça  de  caràcter  privat  amb  l’abonament  anual  de  la  taxa 
corresponent.
 
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.- Denegar la reserva d’una plaça d’estacionament per a persones amb 
mobilitat  reduïda  al  carrer  Jacint  Verdaguer,  pels  motius  que  consten  en 
l’informe de la Policia Local
 
Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  amb  indicació  dels  recursos 
corresponents

 

3.- Expedient 2179/2018. Autorització ús camp d'esports i accés a la 
piscina (1 hora). ECF les Garrigues. Del 16 al 20 i del 23 al 27 de 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
 

 
ESPAI : CAMP D’ESPORTS 
ENTITAT :  CLUB ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: oficina@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA , S/N 
DIA UTILITZACIÓ : DEL 16 AL 20 I DEL 23 AL 27 DE JULIOL 
HORARI : DE 9H A 13H 
MOTIU : CAMPUS D’ESTIU ECF LES GARRIGUES 
MATERIAL :  

 



 

 
 
ESPAI : PISCINES MUNICIPALS. Accés gratuït 
ENTITAT :  CLUB ESCOLA COMARCAL DE FUTBOL LES GARRIGUES 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: oficina@eflesgarrigues.com 
ADREÇA : C/ VIA AURÈLIA , S/N 
DIA UTILITZACIÓ : DEL 16 AL 20 I DEL 23 AL 27 DE JULIOL 
HORARI : DESPRÉS DEL CAMPUS. 12.15h a 13.15h aproximadament 
MOTIU : CAMPUS D’ESTIU ECF LES GARRIGUES 
OBSERVACIONS  :  Tot  i  que  s'autoritza  l'ús  de  l'espai  esmentat,  NO 
S'AUTORITZA L'ÚS EXCLUSIU D'AQUEST, ja que el durant la temporada de 
piscines el recinte està obert al públic en general. Així mateix, caldrà tenir en 
compte que tots els usuaris hauran d'abonar la correponent entrada amb un 
descompte del 50% o disposar de l'abonament de les piscines municipals.    
          
  

 

4.- Expedient 2178/2018. Autorització entrada a la piscina gratuïtament. 
Càmpus estiu bàsquet. Del 25 de juny al 6 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

 



 

 
 
ESPAI : PISCINES MUNICIPALS 
ENTITAT :  CLUB BÀSQUET BORGES-GARRIGUES 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: basquetborges@gmail.com 
ADREÇA : C/ CATALUNYA, S/N 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 25 AL 29 DE JUNY I DEL 2 AL 6 DE JULIOL 
HORARI : DE 12.30H A 13.30 H. 
MOTIU : CÀMPUS ESTIU CLUB BÀSQUET 
 
OBSERVACIONS  : Tot  i  que  s'autoritza  l'ús  de  l'espai  esmentat,  NO 
S'AUTORITZA L'ÚS EXCLUSIU D'AQUEST, ja que el durant la temporada de 
piscines el recinte està obert al públic en general. Així mateix, caldrà tenir en 
compte que tots els usuaris hauran d'abonar la correponent entrada amb un 
descompte del 50% o disposar de l'abonament de les piscines municipals.    

 

5.- Expedient 2177/2018. Autorització ús camp d'esports i entrada piscina 
(1 hora). Càmpus GoliDel 2 al 13 de 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

 

 



 

ESPAI : CAMP D’ESPORTS 
ENTITAT : SPORT ACTIU 
RESPONSABLE:  .... 
CORREU ELECT: sportactiu@gmail.com 
ADREÇA : C/ LA FONT, 3 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 2 AL 6 I DEL 9 AL 13 DE JULIOL 
HORARI : DE 9H A 13H 
MOTIU : CAMPUS GOLI 2018 
 
 
ESPAI : PISCINES MUNICIPALS.  
ENTITAT :  SPORT ACTIU 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: sportactiu@gmail.com 
ADREÇA : C/ LA FONT, 3 
DIES UTILITZACIÓ : DEL 2 AL 6 I DEL 9 AL 13 DE JULIOL 
HORARI : DE 12.15h a 13.15h aproximadament 
MOTIU : CAMPUS GOLI 2018 
 
OBSERVACIONS  : Tot  i  que  s'autoritza  l'ús  de  l'espai  esmentat,  NO 
S'AUTORITZA L'ÚS EXCLUSIU D'AQUEST, ja que el durant la temporada de 
piscines el recinte està obert al públic en general. Així mateix, caldrà tenir en 
compte que tots els usuaris hauran d'abonar la correponent entrada amb un 
descompte del 50% o disposar de l'abonament de les piscines municipals. 
                                    
 
            
 

 

6.- Expedient 2149/2018. Autorització ús Sala 1 del Centre Cívic. Reunió 
propietaris Bloc Mas. 5 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
  

ENTITAT : COMUNITAT DE PROPIETARIS BLOC MAS 
ESPAI : SALA 1 DEL CENTRE CÍVIC 
RESPONSABLE: .... 
CORREU ELECT: info@mtvallverdu.cat 
ADREÇA : C/ JOAN MARAGALL, 52 
DIA UTILITZACIÓ : 5 DE JULIOL 
HORARI : DE 19:30H A 21:00H 
MOTIU : REUNIÓ COMUNITAT 
MATERIAL : - 

 

7.- Expedient 2068/2018. Organització d'Actes Públics CENTRE AVANÇA 
…- FESTA SBK

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

 
 ENTITAT :                  AVANÇA, SCP        
 RESPONSABLE:         ….
 CORREU ELECT:        avancascp@gmail. com
 DIA UTILITZACIÓ :      14/07/2018 al 15/07/2018
 HORARI :                     de 23 h. a 3:00 h.
 MOTIU :                       "FESTA SBK”
TAXA:                           120 €
 
MATERIAL 

150 cadires
Taules rodones per a 150 persones
Escenari 
Megafonia (equip de so)
 

OBSERVACIONS: 

 

8.- Expedient 2175/2018. Autorització ús Pavelló Fr. Macià per a Torneig 
Futbol Sala. 6 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 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

de tenir cura del mateix
 

 
ESPAIS :  PAVELLÓ POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ 
ENTITAT :  FUTBOL SALA 
RESPONSABLE:  ... 
CORREU ELECT: rogerpele9@gmail.com 
ADREÇA : AV. PIUS XII, 27, 6-4   LLEIDA 
DIA UTILITZACIÓ : 6 JULIOL 
HORARI : DE 16H A 23H             
MOTIU : TORNEIG FUTBOL SALA
 
MATERIAL :    - MEGAFONIA

 

9.- Expedient 2181/2018. Autorització ús d'un local on poder passar la nit 
del 25 al 26 de juliol. Esplai Can Palet

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets:
Amb data 15 de maig de 2018, l’Esplai Can Palet de Terrassa ha sol.licitat un 
lloc per passar la nit del 25 al 26 de juliol, per un grup d’uns 50 o 60 joves 
entre 9 i 17, en motiu de les colònies que realitzen a la zona.
 
Fonaments de dret:
El Decret 267/2016, de 5 de juliol, regula les activitats d'educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys.
 
En el seu article 2 defineix l’acampada infantil i juvenil com aquella activitat  
amb  pernoctació  duta  a  terme  a  l'aire  lliure,  sota  cobert,  en  tendes  de  
campanya o similars.
 
En el seu article 7, el Decret 267/2016 estableix el següent:
Acampades infantils i juvenils 
7.1  Les  acampades  infantils  i  juvenils  que  es  duguin  a  terme  fora  d'una  
instal·lació  o  lloc  d'acampada  autoritzats  per  l'organisme  competent  han  
d'estar situades: 
a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de  
ser inundats i als quals s'hi puguin produir esllavissades. 
b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió,  
indústries,  instal·lacions  insalubres  o  per  qualsevol  altra  causa,  resultin  
perillosos. 
c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància  
s'entén  com  el  recorregut  des  del  punt  d'acampada  fins  a  la  via  de  
comunicació. 

 



 

d)  Prop  d'un  camí  alternatiu  que  permeti  l'evacuació  en  el  cas  d'incendi  
forestal. 7.2 
 
Aquestes acampades també han de disposar de: 
a) El permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l'acampada, o  
d'una persona autoritzada per aquest propietari. 
b)  La  còpia  de  l'escrit  pel  qual  es  comunica  la  realització  de  l'activitat  a  
l'ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es du a  
terme aquesta activitat. 
c) A Era Val d'Aran, a més de les comunicacions que regula l'apartat b), s'ha  
de  notificar  al  Conselh  Generau  d'Aran,  com  a  òrgan  gestor  dels  espais  
naturals de protecció especial i de les zones de caça controlada. 
d) El protocol d'actuació en emergències, elaborat pel propietari del terreny on  
es  fa  l'acampada o,  si  no  és  possible,  per  la  pròpia  entitat  que organitza  
l'activitat, que inclogui, com a mínim, el sistema d'obtenció d'informació sobre  
situacions de risc, el sistema d'avís, el pla d'evacuació i altres mesures de  
protecció a aplicar, d'acord amb el lloc, els dies i el nombre d'assistents.
 
Qualsevol equipament públic municipal no es pot considerar una instal.lació 
autoritzada  per  l'organisme  competent  per  acollir  una  acampada  infantil  i 
juvenil amb pernoctació.
 
Per aquest motiu, hauria de complir tots els requisits que determina l’article 7.1 
del Decret 267/2016, de 5 de juliol, regulador de les activitats d'educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys.
 
Amb  aquests  antecedents  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.- Denegar  la  sol.licitud  formulada  per  grup  d’Esplai  Can  Palet  de 
Terrassa per organitzar una acampada amb pernoctació en algun equipament 
municipal de les Borges Blanques la nit del 25 al 26 de juliol de 2018.

Segon.-  Motivar  la  denegació  de  la  sol.licitud  en  el  fet  que,  qualsevol 
equipament públic de que disposa l’Ajuntament es troba situat a menys de 100 
metres del carrer (via de comunicació) i que no es compleix un dels requisits 
del Decret 267/2016, de 5 de juliol  regulador de les activitats d'educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat sol.licitant.
 

 

 



 

10.- Expedient 2122/2018. ……. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIÓ PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament del personal al servei dels ens locals, preveu que les gratificacions, 
que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu 
meritament,  han de respondre a serveis  extraordinaris  realitzats fora  de la 
jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació de  les  gratificacions a la  Sra.  …., treballadora 
municipal,  contractada  en  règim  laboral,  8,5 h  de  serveis  extraordinaris 
realitzats durant el mes de maig de 2018, essent l’import de la  gratificació: 
96,43 euros.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció 
municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de 
juny de 2018.

 

11.- Expedient 2154/2018. Personal Llar d'Infants autorització assistència 
al curs "Espais que eduquen"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
LA LLAR D’INFANTS I PAGAMENT DESPESES
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  i  el  pagament  de  les  despeses  per  l’assistència  al  curs  que 
organitza l’Administració.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 

 



 

membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s al curs corresponent i fer-se càrrec 
del cost amb el detall que s’especifica a continuació. Així mateix, es fa constar 
que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 2017, no pot  
superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà recuperar les 
hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ….
Curs: Espais que eduquen
Entitat: MRP Baix Penedès (El Vendrell)
Dies: 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2018
Horari: de 16h. a 19h.
Aportació Ajuntament: curs (30 euros), quilometratge i autopista
 
Nom: ….
Curs: Espais que eduquen
Entitat: MRP Baix Penedès (El Vendrell)
Dies: 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2018
Horari: de 16h. a 19h.
Aportació Ajuntament: curs (30 euros)
 
Nom: ….
Curs: Espais que eduquen
Entitat: MRP Baix Penedès (El Vendrell)
Dies: 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2018
Horari: de 16h. a 19h.
Aportació Ajuntament: curs (30 euros)
 
Nom: …..
Curs: Espais que eduquen
Entitat: MRP Baix Penedès (El Vendrell)
Dies: 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2018
Horari: de 16h. a 19h.
Aportació Ajuntament: curs (30 euros)
 
Nom: …..
Curs: Espais que eduquen
Entitat: MRP Baix Penedès (El Vendrell)
Dies: 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2018
Horari: de 16h. a 19h.
Aportació Ajuntament: curs (30 euros)

 

 



 

12.- Expedient 2173/2018. ….. autorització assistència Jornada IVA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A UN CURS PER PART DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT
 
El  personal  de  l’Ajuntament  que  tot  seguit  es  relaciona,  ha  sol·licitat 
l’autorització  per  poder  assistir  a  la  “Jornada  IVA:  l’Aplicació  de  les 
especialitats de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, a les entitats 
del sector públic local”, que se celebra a l’ACM, el dimarts 26 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 la treballadora al curs corresponent. Així mateix, es 
fa constar que la suma d’hores d’aquest curs amb els realitzats durant l’any 
2018, no pot superar les 40 hores anuals de formació. En cas contrari caldrà 
recuperar les hores de treball que excedeixin d’aquestes 40 hores.
 
Nom: ….
Dia: 26 de juny de 2018
Horari: de 9h. a 17h.
Lloc: ACM (Barcelona)
Aportació Ajuntament: Transport

 

13.- Expedient 2138/2018. Aprovar les bases i la convocatòria d'un procés 
de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic 
mitjà de comptabilitat, en règim de personal funcionari

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECTIU 
PER PROVEIR UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES  BLANQUES  DE  TÈCNIC  MITJÀ  D’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL 
ADSCRIT AL DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL
 
Relació de fets: 
 
Primer.- El ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de 29 de 
desembre de 2017 va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici  
2018 així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, quedant 
definitivament aprovats el dia 26 de gener de 2018 i publicant-se íntegrament 

 



 

en el BOP de Lleida número 26 de data 6 de febrer de 2018.
 
Segon.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió 
de 28 de març de 2018, es va aprovar inicialment la modificació de la Relació  
de Llocs de Treball de la Corporació per a l’any 2018.
L’acord  d’aprovació  ha  quedat  definitivament  aprovat  en  data  30  d’abril  de 
2018 i s’ha publicat íntegrament en el BOP de Lleida núm. 90 de 10 de maig 
de 2018.
 
Tercer.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en sessió de 21 de maig de 2018 es va aprovar l'Oferta d'Ocupació 
Pública  d'aquest  Ajuntament  per  a  l'any  2018,  la  qual  s’ha  fet  pública 
mitjançant edicte publicat en el BOP de Lleida, núm. 102 de 28 de maig de 
2018  i  en  el  DOGC núm.  7631  de  31  de  maig  de  2018  i  que  preveu  la 
cobertura  de la  següent  plaça  que  figura  vacant  a  la  plantilla  de  personal 
funcionari d’aquest Ajuntament: 

PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
DESCRIPCIÓ 

DEL LLOC
CLASSIFICACIÓ CONDICIONS D'ACCÉS RETRIBUCIONS

DENOMINACIÓ RÈGIM GRUP DOTACIÓ ESCALA TORN CATEGORIA TITULACIÓ
FORMA DE 
PROVISIÓ

CD CE ÀREA

Tècnic de 
Comptabilitat

Funcionari A2 1
Admo. 

Especial
Lliure Tècnic mig Diplomat

Concurs-oposic
ió

22 13.549,22 Intervenció

 
Quart.-  Han  estat  redactades  les  bases  del  concurs-oposició  per  proveir 
l’esmentada plaça.
 
Cinquè.-  Amb data  21 de juny de 2018 s’ha  emès informe de secretaria  i 
d’intervenció.
 
Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015, la Junta de Govern Local per unanimitat 
ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció, 
mitjançant  concurs-oposició  lliure,  d’una  plaça  de  tècnic  mitjà  subgrup  A2, 
escala d’administració especial, subescala tècnic de grau mitjà, en règim de 
personal funcionari  de l’Ajuntament de les Borges Blanques i  creació d’una 
borsa de treball, amb les següents característiques
 
Adscripció orgànica: Departament d’Intervenció
Denominació: Tècnic/a mitjà de comptabilitat
Règim: Funcionari/a
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Nivell de destí: 22
Categoria: Tècnic/a mitjà de comptabilitat
Jornada: Completa
Complement Específic: 13.549,22 €/anuals
 

 



 

Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs-oposició a què fan referència les 
bases aprovades.
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i  el text íntegre de les bases en el  Butlletí  
Oficial  de  la  Província,  en  el  Tauler  d’Edictes  i  a  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament així  com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

 

14.- Expedient 438/2018. Club Futbol Borges pendent subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret  
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei  general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB FUTBOL BORGES 500,00 euros
 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

 



 

15.- Expedient 1503/2018. Assoc. Cultural de Gegants i Capgrossos de 
Les Borges Blanques bestreta subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

S' ACORDA:

 

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

 



 

 

ASSOC.  CULT.  DE  GEGANTS  I  CAPGROSSOS  DE  LES  BORGES 
BLANQUES 2.472,00 euros

 

SEGON:  Reconèixer  l'obligació  de  pagament  amb càrrec  a  la  partida  334 
48020 del pressupost de l’exercici 2018.

 

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

 

QUART: Notificar a l’interessat als efectes oportuns.

 

16.- Expedient 2152/2018. Escola Mare de Déu de Montserrat subvenció 
2018 programa escola verda

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el 
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret  
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei  general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 

 



 

següent entitat:
 
ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 400,00 euros
 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

17.- Expedient 2067/2018. Sol.licitud de subvenció a l'IEI per a 
equipaments culturals (béns mobles), anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’INSTITUT 
D’ESTUDIS  ILERDENCS  PER  A  EQUIPAMENTS  CULTURALS  (BÉNS 
MOBLES), ANUALITAT 2018
 
En el BOP de Lleida número 103 de data 29 de maig de 2018 s’ha publicat la  
convocatòria  de  les  subvencions  a  equipaments  culturals  (béns  mobles), 
anualitat 2018.
 
L’Ajuntament  de  les  Borges Blanques considera  necessari  l’adquisició  d’un 
projector per a dur a terme activitats al pavelló polivalent municipal.
 
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  d’adquisició  d’un  projector  per  al  pavelló 
polivalent, per un import de 1.680,00 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.

 

18.- Expedient 2071/2018. Sol.licitud de subvenció a l'IEI per a 
publicacions d'interès local i comarcal, anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  SOL.LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A  L’INSTITUT 
D’ESTUDIS  ILERDENCS  PER  A  PUBLICACIONS  D’INTERÈS  LOCAL  I 
COMARCAL DE LES TERRES DE LLEIDA, ANUALITAT 2018

 



 

 
En el BOP de Lleida número 103 de data 29 de maig de 2018 s’ha publicat la  
convocatòria de les subvencions a publicacions d’interès local i comarcal de 
les terres de Lleida, anualitat 2018.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques té la intenció de publicar el llibre “El meu 
pas per la Guerra Civil Espanyola del padrí”.
 
Per  tot  l’exposat,  a  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 següents ACORDS:
 
Primer.-  Sol·licitar  a  l’Institut  d’Estudis  Ilerdencs  la  subvenció  per  al 
finançament de les despeses d’edició i publicació del llibre “El meu pas per la 
Guerra Civil Espanyola del padrí”, per un import de 5.270,00 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.

 

19.- Expedient 2034/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
reparació de l'ascensor de l'escola Joan XXIII

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REPARACIÓ DE L’ASCENSOR DE L’ESCOLA JOAN XXIII
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de reparació de l’ascensor de 
l’escola 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 21 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 instal·lat uns ascensor a l’edifici de  
l’Escola  Joan XXIII  i  té  contractat  el  servei  de  manteniment  de  l’esmentat  
ascensor a l’empresa OTIS.
 
En l’última revisió feta es va detectar una anomalia a l’aparell que requereix  
reparació urgent, ja que provoca pèrdues d’oli al pistó.
 
Atès que aquesta reparació es necessària i de caràcter obligatori i urgent, es  
proposa  la  contractació  del  servei  de  reparació  de  l’ascensor  a  l’empresa  

 



 

OTIS, especialitzada en aquest tipus de revisions donat que ja fan el servei de  
manteniment de l’aparell.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Zardoya Otis, SA A28011153 846,54 € (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  en la  bossa de vinculació  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 Zardoya Otis, SA, amb CIF A28011153, el 
contracte menor de servei de reparació de l’ascensor de l’escola 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 1.024,31 € (mil vint-i-quatre euros 
amb trenta-un cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 846,54 € més 
177,77 € 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 
1.024,31 euros, amb càrrec a l’aplicació número 3232 21300 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.

 

20.- Expedient 2035/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
reparació de la instal.lació solar tèrmica del CEIP Joan XXIII

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
REPARACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SOLAR TÈRMICA DEL CEIP JOAN XXIII
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de reparació de la instal·lació solar 
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 21 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 aquesta  
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: Inversiones Solares Sunergy SL
CIF: B64069701
Pressupost: 1.340,00 € (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  en  la  bossa de vinculació  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 instal·lació solar 
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 1.621,40 € (mil sis-cents vint-i-un 
euros amb quaranta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.340,00 
€ més 1.621,40 € 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 
1.621,40 euros, amb càrrec a l’aplicació número 3232 21300 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.

 

21.- Expedient 1719/2018. Adjudicació contracte menor de servei de 
redacció del projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i 
salut de la construcció d'una camp de futbol 7

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA DIRECCIÓ D’OBRA I LA COORDINACIÓ 
EN SEGURETAT I SALUT DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL 
7  I  PISTA POLIESPORTIVA DE  GESPA ARTIFICIAL I  VESTIDORS,  AL 
RECINTE POLIESPORTIU DE LES BORGES BLANQUES
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei  de  redacció  del  projecte,  la 
direcció d’obra i
 
la coordinació de seguretat i salut de la construcció d’un camp de futbol 7 i  
pista  poliesportiva  de  futbol  sala  de  gespa  artificial  i  vestidors,  al  recinte 
esportiu de les Borges Blanques.
 
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 18 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 vol ampliar la zona esportiva del camp  
d’esports municipal, que actualment consta d’un camp de futbol 11 de gespa  
artificial i un camp de terra de dimensions adequades per a encabir un camp  
de futbol 7.
 
Actualment aquest espai de terra no pot utilitzar-se ja que no presenta les  
condicions òptimes per al joc.

El camp de gespa artificial de futbol 11 es troba utilitzat al màxim atès que, a  
part  dels  entrenaments  i  partits  de  l’equip  local,  absorbeix  tota  l’activitat  
esportiva del Club Escola Comarcal de Futbol de les Garrigues, que disposa  
de  nombrosos  equips  de  futbol  base.  Aquesta  circumstància  ha  portat  a  

 



 

l’Ajuntament a proposar el condicionament del camp de terra i construir un  
camp de futbol 7 de gespa artificial.

 

D’aquesta  forma  es  podria  reduir  l’excés  d’activitat  al  camp  principal  i  
diversificar  la  pràctica  esportiva  en  els  dos  espais,  la  qual  cosa  donaria  
fluïdesa a tot el recinte.

 

Ateses les característiques tècniques específiques per a la construcció d’un  
camp de gespa artificial, des dels Serveis Tècnics es creu necessària i idònia  
la  contractació  d’un  tècnic  especialitzat  en  aquest  tipus  d’instal·lacions  
esportives per tal que redacti el projecte constructiu corresponent.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’han sol.licitat els següents pressupostos:
Empresa NIF Reg. entrada Pressupost
Javier  Chillón  Gómez  (A 
Contraluz Arquitectura S.L.P)

B64466113 1188/2018 de 09/05/2018 12.300,00 €

Jorge Muntañola Sanz 37626945A 1622/2018 de 16/06/2018 10.000,00 €

 
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.
 
Amb  data  18  de  juny  de  2018  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).
 
En  la  mateixa  data  ha  estat  emès  informe  d’intervenció  que  fa  constar 
l’existència de consignació pressupostària suficient en la bossa de vinculació 
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’arquitecte,  Sr.  Jorge  Muntañola  Sanz,  amb  DNI 
37626945A, el contracte menor de redacció del projecte la direcció d’obra i la 
coordinació de seguretat i salut de la construcció d’un camp de futbol 7 i pista  
poliesportiva de futbol sala de gespa artificial i vestidors, al recinte esportiu de 
les  Borges  Blanques,  conforme  a  la  necessitat  motivada  per  informe  dels 
serveis tècnics i que s’incorpora en aquest acord.
 
Segon.- El preu del contracte es fixa en 12.100,00 € (dotze mil cent euros) 
amb  el  següent  detall:  pressupost  net:  10.000,00  €  més  2.100,00  €  en 
concepte d’IVA.
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei  9/2017 de 8 de 
novembre  de  CSP,  i  que  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 
12.100,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 151 22706 del pressupost general de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 
per a la signatura dels documents corresponents.

 



 

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

 

22.- Expedient 2020/2018. Aprovar la cancel·lació i devolució de garantia 
definitiva prestada per CLECE, per l'execució del contracte de suport 
domiciliari.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA CLECE,  S.A.  DE  LA GARANTIA 
DEFINITIVA PRESTADA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE  SUPORT  D’ATENCIÓ  DOMICILIÀRIA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES 
BORGES BLANQUES
 
 
Antecedents
I.-  Per  acord  de  la  Junta  de Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  15  de  gener  de  2013  es  va  acordar  adjudicar  el 
contracte del servei de suport domiciliari a l’empresa CLECE, S.A. amb NIF: 
A80364243.
 
II.- El contracte administratiu es va signar el dia 30 de gener de 2013, prèvia 
constitució de la garantía definitiva, per part de l’empresa adjudicatària
 
III. El contracte administratiu signat per les parts el dia 30 de gener de 2013 
determina que l’import de la garantia definitiva serà retornat o cancel.lat quan 
s’hagi  produït  el  venciment  del  termini  de  garantia  i  s’hagi  acomplert 
satisfactòriament el contracte, o bé, quan s’hagi resolt per raó no imputable a 
l’adjudicatari. 
 
IV.- En data 21 de gener de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
pròrroga del contracte del servei de suport domiciliari amb l’empresa CLECE, 
S.A. pel període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener de 2016, 
ambdós inclosos.
 
V.-  Amb  data  26  d’abril  de  2018,  el  Sr.  Jose  Manuel  Espinas  Jané,  en 
representació  de  l’entitat  Clece  S.A.  amb  NIF:  A80364243  ha  sol.licitat  la 
devolució de la garantia definitiva prestada el dia 11 de gener de 2013, per 
l’execució del  contracte esmentat,  mitjançant  assegurança de caució núm. 
30000532/00000080  amb  l’entitat  Caser  (Caja  de  Seguros  Reunidos, 
Compañía de Seguros y Reaseguros,  S.A) per import  de 3.500 € (tres mil  
cinc-cents euros)
 

 



 

VI. Els serveis socials de l’Ajuntament han emès el següent informe signat en 
data 21 de juny de 2018
       “INFORME DELS SERVEIS SOCIALS a petició de l’Ajuntament de Les Borges 
Blanques, en relació al contracte           del Servei de Suport Domiciliari prestat per 
l’empresa CLECE, S.A.

 
En  compliment  del  que  estableix  l’article  235  del  Reial  Decret  Legislatiu 
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic,  i  plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte de serveis consistent en la prestació del Servei de 
Suport Domiciliari.
Manifesto que a criteri d’aquests Serveis Socials, el contracte del Servei de  
Suport  Domiciliari  prestat  per  l’empresa  CLECE,  S.A,  s’ha  complert 
satisfactòriament  i  no  existeixen  reclamacions  al  respecte,  i  que  per  tant, 
transcorregut  el  termini  de  garantia  d’1  any;  es  proposa  la  devolució  o 
cancel·lació de la Garantia del contracte.”

 
V. S’ha emès l’informe per part de la secretària de l’Ajuntament en data 22 de 
juny de juny de 2018 sobre la legislació aplicable, en el que es proposa la 
devolució  de  la  garantia  constituïda,  corresponent  a  la  Junta  de  Govern 
aquesta devolució per haver estat l’òrgan de contractació.
 
Legislació aplicable
- La DT 1a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
- Articles 102 i 235.5 del RD 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes.
- Clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars, reguladores del 
procediment de contractació del servei, aprovades per acord de la Junta de 
Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  en  sessió  de  16 
d’octubre de 2012.
 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, 
que són cinc, i en exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny, ACORDA:
 
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’empresa Clece, SA 
per a la realització del contracte de serveis de suport domiciliari i rellevar el 
contractista de tota responsabilitat respecte del mateix.
 
Segon.- Acordar la devolució de l’assegurança de caució prestada per l’entiat 
Clece S.A., mitjançant assegurança de caució núm. 30000532/00000080  amb 
l’entitat  Caser  (Caja  de  Seguros  Reunidos,  Compañía  de  Seguros  y 
Reaseguros,  S.A)  per  import  de  3.500  €  (tres  mil  cinc-cents  euros)  per 
respondre del compliment del contracte i procedir a la seva devolució.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.

 



 

 

 

23.- Expedient 2191/2018. Adjudicació contracte menor de servei tècnic 
d'assessorament procés pressupost participatiu 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEI TÈCNIC 
D’ASSESSORAMENT PER AL PROCÉS DE PRESSUPOST PARTICIPATIU 
2019
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei tècnic d’assessorament per dur a 
terme el procés de pressupost participatiu 2019 de les Borges Blanques.
 
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 22 de juny de 2018 els 
serveis tècnics han emès informe motivant la necessitat de dur a terme 
aquesta contractació, amb el següent contingut literal:
 
“En  compliment  de  la  Llei  de  Transparència  i  amb  la  voluntat  de  donar  
protagonisme  a  la  ciutadania  pel  que  fa  als  afers  municipals,  des  de  
l’Ajuntament  s’ha  iniciat  el  procés  participatiu  per  tal  d’elaborar  uns  
“Pressupostos  Participatius”  on  la  ciutadania  pugui  aportar  les  seves  
suggerències  i  contribuir  en  l’elaboració  d’una  partida  pressupostària  
d’inversions per l’exercici 2019.
 
Amb aquesta voluntat i amb l’afany d’implicar al major nombre de persones  
possible cal  fer  una sessió de presentació de tot  el  procés,  a més de ser  
necessari un assessorament tècnic a la comissió que portarà aquest procés.
 
Per  tot  això  es  creu  necessari  i  idoni  tenir  el  servei  d’una  empresa  
especialitzada en aquest tipus de processos participatius per tal  d’acomplir  
fidelment amb les finalitats que es pretenen assolir.
 
Per tot l’exposat, els Serveis Tècnics proposen la contractació d’un ganivet  
tècnic especialitzat en participació ciutadana.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Gabinet CERES, SL B43663988 1.750,00 € (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 Gabinet CERES, SL, amb CIF B43663988, el 
contracte menor de servei tècnic d’assessorament per dur a terme el procés 
de pressupost participatiu 2019 de les Borges Blanques, 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  2.177,05  €  (dos  mil  cent 
setanta-set euros amb cinc cètnims) amb el següent detall:  pressupost net: 

 



 

1.750,00 € més 367,50 € 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 
2.177,05 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.

 

24.- Expedient 1892/2018. Exp. 117/18. Comunicació prèvia d'obres. ….

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada per  la  senyora  ……. 
juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article  72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat,  la Junta de Govern Local, en exercici  de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 

 



 

en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 117/18 1892/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: ……
Domicili: Raval del Carme, 21
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval del Carme, 21
 
Referència cadastral: 2490024CF2929S0001SA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 60,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 2,08€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 25,08 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar les rajoles del sòcol de la façana 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. 
 

 

25.- Expedient 2120/2018. Exp. 113/15. Comunicació prèvia d'obres. 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada  la  comunicació  prèvia  d’obres  presentada  pel  Departament 
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  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. 113/15 2120/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  DEPARTAMENT  D’ENSENYAMENT  DE  LA GENERALITAT  DE 
CATALUNYA
NIF: S-0811001-G
Domicili: Pica d'Estats, 2
Ciutat: 25006 LLEIDA
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Dr. Trueta, s/n (Instsitut Josep Vallverdú)
 
Referència cadastral: 2284024CF2928S0001DJ
Arquitecte: Núria Lleonart Satorra
Arquitecte tècnic: Glòria Aldavert Tomàs
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 16.254,86€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 564,04€
                        Bonificació 70% ICIO aprovada JGL 22-05-2015= 394,83 €

Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 40,64 €
Placa d’obres: 3,00 €
 
Quota total: 212,85 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obres  RAM  2015  als  serveis  territorials  de  Lleida  IV.  Institut 
Josep Vallverdú: Enderroc de dipòsit d'aigua soterrat, adequació de l'entorn i  
actuació  puntual  en  porxo.  (CLAU XML-15265.3-Exp  228/15)  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació que no implicarà cap alteració de l’ús del centre. 
 
Qualsevol  obra o instal·lació que alteri  l’ús o l’estructura del  centre restarà 
subjecta a nova llicència i/o autorització. 
 

 



 

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

 

26.- Expedient 2028/2018. Exp. 123/18. Comunicació prèvia d'obres. ….

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora Antònia 
Tió Minguella, 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. 123/18 2028/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: …..
Domicili: Castell Alt, 4
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: C/ Castell  Alt, 2 (façana posterior)
 
Referència cadastral: 2093002CF2929S0001UA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 600,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 20,82€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 43,82 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 



 

 
ACTUACIÓ: Construcció de tanca al terreny posterior de l'habitatge i 
col·locació de balustre a la terrassa del primer pis (a pla de façana). Atès que 
la interessada acredita mitjançant escriptura que la seva propietat arriba fins al 
camí del Camí del Cementiri Vell, lloc on s’emplaça la construcció de la tanca, 
i donat que la construcció de la tanca eliminarà el perill de caiguda en alçada 
de les persones des d’aquest pati a camí, s’autoritza la realització d’aquestes 
obres comunicades
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

27.- Expedient 1656/2018. Exp. 109/18. Comunicació prèvia obres. Nedgia 
Catalunya, SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Juan Manuel 
Belda Martínez en representació de la societat Negdia Catalunya, SA, 
juntament amb els corresponents informes dels serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament, es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret 
64/2014, de 13 de maig de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA:

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la següent comunicació efectuada per 
la peticionària i donar-ne la conformitat amb les condicions que es contenen 
en el seu informe, segons els imports que, amb caràcter previ, es van satisfer 
en règim d’autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional:

 

Exp. 109/18 1656/2018 Gestiona
 
Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
NIF: A-63485890
Domicili: Polígon industrial el Segre, c/ Enginyer Pau Agustí, parcel·la 301
Ciutat: 25191 LLEIDA
 

 



 

DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pica d’Estats, 31
 
Referència cadastral: 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 250,00€

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

 
ACTUACIÓ: Realitzar escomesa per a nou a subministrament de gas a nous 
clients (Ref. GDE12218050015). S’autoritza la realització d’aquestes 
obres amb la condició que es reposi el paviment amb les mateixes condicions i 
materials de l’existent i que es compleixin les condicions generals per a 
l’obertura de rases a la via pública que s’annexen. Caldrà realitzar una cala 
prèvia i   comprovar les instal·lacions i serveis existents sota la vorera per tal 
de no  afectar-los, respectant  en tot moment les distàncies reglamentàries.
 
Igualment es complirà que:

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

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

 

28.- Expedient 145/2018. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE 
L’OBRA “REPOSICIÓ D’INFRAESTRUCTURES DELS C/ CARNISSERIA, 
SANTA VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA 
VEDRUNA” DE LES BORGES BLANQUES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LA  CERTIFICACIÓ  NÚM.  2  DE  L’OBRA  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA VEDRUNA I  COSTA 
MOSSÈN  JUST,  EN  L’ÀMBIT  DE  C/  SANTA  VEDRUNA”  DE  LES  BORGES 
BLANQUES
 

 



 

 Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2018 es va adjudicar el contracte administratiu 
d’obra  “REPOSICIÓ D’INFRAESTRUCTURES DELS C/  CARNISSERIA,  SANTA 
VEDRUNA I COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA” 
de  les  Borges  Blanques  al  Sr.  EMILI  SANS  ESCUDERO  amb  NIF: 
43728196-K pel preu de 58.259,92 €, amb el següent detall: 48.148,70 € de 
principal més 10.111,22 € 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: segona
Títol  de  l’obra:  REPOSICIÓ  D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/ 
CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I  COSTA  MOSSÈN  JUST,  EN 
L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA
Contractista adjudicatari: EMILI SANS ESCUDERO 
NIF: 43728196-K
Import d’adjudicació sense IVA: 48.148,70 €
IVA: 10.111,22 €
Import total d’adjudicació: 58.259,92 €
Import de la SEGONA certificació: 22.324,00 €
 
Import de la PRIMERA certificació: 31.087,03 €
Import de l’obra executada fins a la data: 53.411,03 €
Import de l’obra pendent de certificar: 4.848,89 €

 
Aquesta segona certificació conté un excés d’amidament en l’obra executats i 
certificats, que comporten un increment de la despesa per import de 4.330,57 
€,  respecte  el  pressupost  d’adjudicació  de  l’obra  amb  el  següent  detall: 
3.578,98€ de principal, més 751,59 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
Amb data 22 de juny de 2018, s’ha emès informe de secretaria, pel qual es 
conclou que aquest increment de la despesa, representa un 7,43 % 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. 
 
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  SEGONA  certificació  de  l’obra  titulada  “REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES  DELS  C/  CARNISSERIA,  SANTA  VEDRUNA  I 
COSTA MOSSÈN JUST, EN L’ÀMBIT DE C/ SANTA VEDRUNA”, emesa per 
l’arquitecta  Núria  Samitier  Roure  com  a  tècnica  Directora  de  l’obra,  pels 
següents imports:
 

Segona certificació: 22.324,00 € (vint-i-dos mil  tres-cents vint-i-quatre 
euros), 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.
 

 

29.- Expedient 2157/2018. Procediment Genèric. ASSABENTAT TINENÇA 
D'ARNES DEL SR. ….

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ
 
Relació de fets:

 



 

 
Amb  data  18  de  juny  de  2018  el  Sr.  .....  ha  comunicat  davant  aquest 
Ajuntament la tinença de 2 arnes. Aquestes arnes es troben a la finca situada 
al polígon 514 parcel·la 59, partida “Les Pedreres” del terme municipal de les 
Borges Blanques.
 
La finca on es troben els animals són de titularitat  de la Sra. ....  amb DNI 
núm. .... s’adjunta autorització de la propietària conforme dona consentiment 
per a tenir les arnes a la seva finca.
 
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 pel Sr. ..... de 
la tinença de 2 arnes situades a la finca anomenada dins el terme municipal 
de les Borges Blanques.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

 

 

30.- Expedient 2186/2018. Proposta de Despesa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 
Atesa  la  necessitat  d’aprovació  de  les  despeses  que  seguidament  es 
relacionen,  les  quals  es  troben  recollides  en  el  pressupost  general  de 
l’Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  2018,  aprovat  inicialment  pel  Ple  en 
sessió de 29 de desembre de 2017.
 
Fonaments de dret.-
 
Articles 21.1 f)  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim local i  53.1 g) del Text Refós de la Llei  municipal i  de Règim local, 

 



 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  i  185 del R.D. Legislatiu  
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril 
 
Les Bases d’execució del Pressupost General de l’exercici actual 
 
Per tot l'exposat en els fonaments de dret, aquesta Junta de Govern Local, en 
exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 
26 de gener de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Aprovar  la relació de despeses, autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i 
ordenar  el  pagament  d’aquestes,  compreses  en  la  relació  formulada  per 
Intervenció per un import total 281.546,32 corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

31.- 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 18 al 25 de juny de 2018, per al seu coneixement

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

32.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

 I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 15:30 h del dia 25 de juny de 2018, de la qual, com a secretària 
estenc la present acta.

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.

 

Vist i plau

L’alcalde                                                                               La secretaria

Enric Mir Pifarré                                                                  Anna Gallart Oró
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