
 

Anonimitzada JGVL 39setembre17 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/39 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 17 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 15:00 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Enric Mir Pifarré 

Secretaria Anna Gallart Oró 

 ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

Assisteixen també:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

  Excuses d'assistència presentades:
1. Marc Pau Fernández Mesalles:
«vacances»

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 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 2866/2018. Organització d'Actes Públics FIDEUÀ SOLIDÀRIA - 
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LES GARRIGUES

3.  Expedient  2854/2018.  Autorització  ús  Sala  Actes  CEI.  Aula  Universitària. 
Curs 2018-19

4. Expedient 2862/2018. Organització d'Actes Públics FIRRA 2018 

5. Expedient 2799/2018. Exp. 174/18. Comunicació prèvia d'obres. 

6. Expedient 2798/2018. Exp. 173/18. Comunicació prèvia d'obres. 

7. Expedient 2429/2018. Modificació o Renúncia de Llicència d'Activitat Canvi 
de nom a favor de ,…. (BAR) Av. de la Sardana, 10

8. Expedient 2325/2018. Concessió de subvencions a propietaris de locals que 
es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 2018

9. Expedient 2271/2017. Adjudicar el contracte d'obra "Urbanització parcial de 
l'Av. Francesc Macià, Fase I de les Borges Blanques

10.Expedient 2859/2018. Sol.licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a 
la "Campanya de la fruita 2018"

11.Expedient 2877/2018. Proposta de Despesa

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'obre  la  sessió  i  havent  estat  trames  als  regidors/es,  amb  anterioritat  a 
aquest acte, l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 12 de setembre 
de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en 
contra, s'aprova per unanimitat dels membres que hi van assistir.

 

2. Expedient 2866/2018. Organització d'Actes Públics FIDEUÀ 

 



 

SOLIDÀRIA - RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LES GARRIGUES

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.
 

  PLAÇA EUROPA

 
 ENTITAT :                   RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LES GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         
CORREU ELECT:        direccioborgesblanques@lonada.com
 DIA UTILITZACIÓ :      07/10/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 20:00 h.
 MOTIU :                       "FIDEUÀ SOLIDÀRIA”
 
MATERIAL
 

400 cadires

Taules per a 400 persones

Escenari 

6 cubells escombraries

Megafonia

Bidó per a les cendres

Impressió dels cartells

Pregó tota la setmana del de l’1 al 6 d’octubre

Capgrossos per a la cercavila

 
Observacions: Per tal  que aquesta festa/celebració/esdeveniment  sigui  més sostenible,  us 

recordem  la  necessitat  que  separeu  els  residus  generats  durant  l’esdeveniment  de 
manera  correcta  en bosses  separades  i  que  els  dipositeu al  contenidor  que  pertoca: 
rebuig, orgànic, envasos, vidre i cartró.

Caldrà fer-se resposable de la neteja del recinte.

 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

3. Expedient 2854/2018. Autorització ús Sala Actes CEI. Aula 
Universitària. Curs 2018-19

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 : AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. CURS 2018/19. CEI 
RESPONSABLE: 
ADREÇA : Av. Jaume I, 48, bloc C, 3er 1a 
DIES UTILITZACIÓ :  25/10, 8/11, 29/11, 13/12, 27/12. ANY 2019 : 10/1, 7/2, 

21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 2/5. 
HORARI : RESERVAT DE 10H A 19H.
                   LES CONFERÈNCIES SÓN A LES 4 DE LA TARDA
 
MOTIU  :  CONFERÈNCIES  CURS  2018/19  AULA  D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA
 
MATERIAL :            - CUBELLS ESCOMBRARIES

 

4 . Expedient 2862/2018. Organització d'Actes Públics FIRRA 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 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.
 

  TERRALL

 
 ENTITAT :                  ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA CERVESA DE LES GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         …
 CORREU ELECT:        firraborges@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      20/10/2018 al 21/10/2018
 HORARI :                     de 8 h. a 1:00 h.
 MOTIU :                       "FIRRA 2018”
 
MATERIAL
 

300 cadires

Taules per a 300 persones

Escenari + projector + pantalla

6 cubells escombraries

Megafonia

Equip de llum

Connexió elèctrica

 
OBSERVACIONS: 
En cas de pluja l’acte es traslladarà al Pavelló de l’Oli

Per tal que aquesta festa/celebració/esdeveniment sigui més sostenible, us recordem la 
necessitat que separeu els residus generats durant l’esdeveniment de manera correcta en 
bosses separades i que els dipositeu al contenidor que pertoca: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre i cartró.
 
Caldrà fer-se resposable de la neteja del recinte.

 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

5 . Expedient 2799/2018. Exp. 174/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

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

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

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

Exp. 174/18 2799/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  …
Domicili: Pl. De l'1 d'Octubre, 29
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Pl. De l'1 d'octubre, 29
Referència cadastral: 2191407CF2929S0001RA
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 700,00€

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

 
ACTUACIÓ: Repicat d'uns 25 m² de revoc en mal estat (per evitar que caigui) i nou 
arrebossat  del  voladís  interior  de  l'habitatge.  S’autoritza  la  realització  d’aquestes 
obres  comunicades  entenent  que es tracta  d’una  actuació  que no implicarà  cap 
modificació estructural, ni cap alteració del volum existent. 
 
Qualsevol obra o instal·lació que alteri l’ús o l’estructura de l’immoble restarà subjecta 
a nova llicència i/o autorització.
 
Per les obres que s’han de realitzar es preveu que s’ocuparà la via pública i per tant 
caldrà  canalitzar  la  circulació  dels  vianants  i  adoptar  les  mesures  de  seguretat 

 



 

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

 

6 . Expedient 2798/2018. Exp. 173/18. 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. 173/18 2798/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  …
Domicili: Comerç, 8-10
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Est, 5
Referència cadastral: 2689034CF2928N0001MO 
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 4.500,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 156,15€
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €

 



 

Quota total: 179,15
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Arreglar teules en mal estat i renovar cuina i lavabo i revisar la 
xarxa  d'aigua a  la  planta  baixa.  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.
 
 

 

7 . Expedient 2429/2018. Modificació o Renúncia de Llicència d'Activitat- 
Canvi de nom a favor de …. (BAR) Av. de la Sardana, 10

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS PER CANVI DE NOM
 

La  Sra.  ....,  ha  presentat  la  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat, 
juntament amb la declaració responsable en màteria de salut alimentària per a 
continuar realitzant l’activitat de Bar al local de l’Av. De la Sardana , 10 baixos 
de les Borges Blanques.
 
En data 6 de setembre de 2018, l’enginyer industrial municipal, el Sr. Xavier 
Arqués ha emès el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
  
“Nou titular: ...
Expedient d’activitats: 2429/2018
Expedient d’activitats anterior: 49/2013, 8/2013, 37/2010, 32/2008
Codi Control: 
Activitat:        Bar
Emplaçament:          Av. de la Sardana, 10, baixos
Documentació: 
 
Comunicació conjunta de canvi de titular d’activitats
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 
 ANTECEDENTS
 
L’establiment  disposa  de  llicència  d’activitat  atorgada  per  la  Comissió  de  
Govern de 8 d’octubre de 2013 segons:
 
Expedient:     49/2013
Titular:

 



 

Emplaçament: Av. de la Sardana, 10, baixos
Activitat: BAR
Declaració responsable
Document de cessió de titularitat de l’activitat

 
L’activitat  legalitzada segons la documentació tècnica de l’expedient inicial,  
disposa d’un aforament de 43 persones i consta d’una superfície construïda  

de 114,50 m2 distribuïts:
 

Vestíbul d’entrada                    3,42 m2

Zona bar                               30,56 m2

Zona barra                            13,95 m2

Magatzem                               9,51 m2

Pas 1                                      1,08 m2 

Menjador                               26,15 m2

Pas 2                                      2,53 m2

Sala quadre elèctric                 1,85 m2

Lavabo-1                                1,83 m2

Lavabo-2                                1,63 m2

Total superfície útil            92,51 m2

 
FETS
 
Es presenta comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats (registre  
d’entrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques 17 de juliol de 2018) per a  
un canvi de nom a favor de : ... .
 
L’activitat descrita està inclosa en l’annex-I de la Llei 16/2015 de 21 de juliol,  
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat  
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 
Epígraf: I-563.
Descripció: “Establiments de begudes”.

Comentari: “Si la  Scons ≤ 500 m2 i amb un aforament ≤ 500 persones”.

 
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim  de  
comunicació  com una  activitat  de  risc  baix.  Tant  mateix  els  condicionants  
tècnics vénen marcats pel Decret  112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova  
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 
S’informa FAVORABLEMENT respecte  del  canvi  de  raó  social  sol·licitada,  
respecte de l’activitat legalitzada descrita anteriorment:
  

 



 

Nou Titular:                ..   
Emplaçament:            Av. de la Sardana, 10, baixos
Activitat:                    BAR
Règim administratiu:  Comunicació prèvia segons Llei 16/2015 de 21 de juliol
Classificació:              Activitat de baix risc, Annex-II. Codi  I-563.
 
Caldrà  notificar  al  nou  titular  les  mesures  correctores  imposades  en  la  
llicència inicial per a l’exercici de l’activitat.”
 

 

8 . Expedient 2325/2018. Concessió de subvencions a propietaris de 
locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, 
anualitat 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROPIETARIS DE LOCALS QUE ES LLOGUIN 
PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS I/O DE NEGOCIS, ANUALITAT 2018

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018 es va aprovar la    
convocatòria per a la concessió de subvencions a propietaris de locals que es lloguin 
per a establiments comercials i/o de negocis, anualitat 2018.

Les  bases  específiques  per  a  l’atorgament  d’aquestes  subvencions  van  ser 
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2017. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de data 7 de febrer 
de 2018 i en la web de l’Ajuntament, entrant en vigor en dia 1 de març de 2018.

Durant del període comprès entre el dia 26 de juliol de 2018 i 13 de setembre de 
2018, s’han presentat les següents sol·licituds de concessió de subvenció:

-Sol·licitant: ORAGUA 2009, SL. Data: 26/07/2018. Nº Registre: 2135/18
-Sol·licitant: ... Data: 30/07/2018. Nº Registre: 2150/18

L'article sisè d'aquesta convocatòria estableix que la Junta de Govern Local 
examinarà la sol·licitud i la documentació que l’acompanya i resoldrà sobre la 
procedència de l’atorgament de la subvenció. 

Fonaments de dret

Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
a propietaris de locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, 
aprovada en la sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017, el text íntegre de la 
qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 27 de data 7 de 
febrer de 2018.

 



 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Un cop examinades les sol·licituds i  la  documentació que les acompanya d’acord 
amb la Base 8a de les bases específiques, 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.-  Acceptar  la  següent  sol·licitud  presentada  i  atorgar-li  la  subvenció  per  a 
propietaris de locals que es lloguin per a establiments comercials i/o de negocis, 
anualitat 2018:

-ORAGUA 2009, SL. Import: 300,00 euros.

Segon.- Denegar la següent sol·licitud presentada pels motius que s’exposen:

- .... . Motiu: No aporta còpia del contracte d’arrendament d’acord amb la Base 8a de 
les bases específiques.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 300,00 
euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  número  430  47900  del  pressupost  general  de 
l’Ajuntament per a l’any 2018.

Quart.- L’Ajuntament comprovarà l’efectiva implantació del negoci al seu local en el 
termini màxim de 3 mesos des de l’acord d’atorgament.

En  el  cas  que l’Ajuntament  no tingui  constància  de la  implantació  del  negoci,  el 
beneficiari haurà de justificar-ho en el termini màxim de 3 mesos. En cas contrari, es 
reclamaran les quantitats que se li haguessin abonat.

Cinquè.- Ordenar  el  pagament  del  50% de l’import  de la  subvenció,  que es farà 
efectiu en el termini màxim d’un mes des de l’acord d’atorgament.
El 50% restant s’abonarà en el termini màxim d’un mes des de la justificació de la 
implantació del negoci.

Sisè.- Notificar aquest acords als sol·licitants interessats en temps i forma, oferint-los 
els recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Recaptació municipals 
als efectes oportuns.

 

9 . Expedient 2271/2017. Adjudicar el contracte d'obra "Urbanització parcial 
de l'Av. Francesc Macià, Fase I de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE  L’OBRA 
“URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ,  FASE I  DE LES 
BORGES BLANQUES”

 



 

 
El dia 8 de juny de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per l’obertura del Sobre 
Únic de les propostes presentades per participar en el procediment obert simplificat de 
licitació, amb un únic criteri de valoració per a la contractació de l’obra “Urbanització de 
l’Av. Francesc Macià, Fase I” les Borges Blanques, amb el següent resultat:
Núm. Empresa Declaració 

responsable
Proposta econòmica

1 M i J. Gruas, S.A. Hi consta  192.430,93 € 

2 B. Biosca, S.L. Hi consta  211.773,60 € 

3 UTE G2C Integral – Pone Arosa Hi consta  197.051,00 € 

4 Agrovial, S.A. Hi consta  161.107,21 € 

5 Serboniu S.L. Hi consta  209.508,72 € 

6 Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S.A. Hi consta  184.188,67 € 

7 Gilabert Miró, S.A. Hi consta  165.613,82 € 

8 Grupo Tecno Conrad S.L. Hi consta  182.215,97 € 

9 T.M.M., S.L. Hi consta  161.840,17 € 

10 Hidráulica y Obras, S.A. Hi consta  192.249,74 € 

 
Mitjana aritmètica: 185.797,98
185.797,98 – 10% = 167.218,18 €
185.797,98 + 10% = 204.377,78 €
 
Hi ha una oferta superior a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, per la qual 
cosa cal recalcular la mitjana sense comptar aquesta oferta:
 
Mitjana aritmètica: 179.587,19
185.797,98 – 10% = 161.628,47 €
185.797,98 + 10% = 197.545,91 €
 
Respecte les propostes econòmiques una vegada feta la qualificació en va resultar que 
una d’elles, presentades per l’empresa Agrovial S.A. es trobava en situació de poder 
ser considerada com anormalment  baixa o desproporcionada, en els termes previstos 
en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladores  del  procediment  de 
contractació d’aquest subministrament.

Per aquest motiu, i d’acord amb el que disposa l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre  de  Contractes  del  Sector  Públic,  la  Mesa  va  acordar  atorgar  un  termini 
d’audiència de deu dies hàbils a l’entitat  que havia presentat  l’oferta que podia ser 
considerada anormalment baixa (Agrovial  S.A.)  perquè justifiqués la  valoració de la 
mateixa.

El  termini  d’audiència  va  finalitzar  el  dia  27  de  juny  de  2018,  sense  que  l’entitat 
requerida presentés cap documentació al respecte.
Una  vegada  finalitzat  aquest  termini,  l’entitat  requerida  ha  manifestat  a  aquest 
Ajuntament  que  no  ha  justificat  els  termes  de  la  seva  oferta  econòmica  perquè 
considera es tracta d’una oferta massa baixa.

La següent empresa millor qualificada és Tècnicas para la Mejora de la Movilidad, S.L., 

 



 

amb CIF B66048570 que presenta una oferta econòmica de 161.840,17 €.

D’acord  amb el  document  presentat  en el  sobre  únic  per  l’entitat  Técnicas para  la 
Mejora de la Movilidad, S.L. aquesta empresa no es troba inscrita en el RELI ni en el 
ROLECE,  per  tant,  la  Mesa  no  te  possibilitat  de  comprovar  la  solvència  tècnica  i  
econòmica de l’empresa.

Atès que l’oferta econòmica presentada per aquesta empresa licitadora, tot i no ser 
considerada  com  a  anormalment  baixa,  és  molt  ajustada,  la  mesa  va  considerar 
sotmetre la mateixa a la consideració de l’arquitecte redactor del projecte, per valorar la 
seva viabilitat.

Amb data 17 de juliol de 2018, i segons informe emès per l’arquitecte Sr. Lluis Guasch 
Fort, la Mesa de contractació va acordar requerir a l’entitat Técnicas para la Mejora de 
la  Movilidad,  S.L.  amb CIF:  B66048570  perquè  justifiqués  els  criteris  de  solvència 
tècnica i econòmica i justifiqués el detall de la seva oferta econòmica que permetés 
acreditar la viabilitat de la mateixa.

L’empresa requerida ha presentat la documentació justificativa de la solvència tècnica i 
econòmica  de  l’empresa  i  també  la  documentació  justificativa  de  la  seva  oferta 
econòmica, la qual ha estat informada favorablement per l’arquitecte municipal Sr. Lluis 
Guasch Fort i per l’Enginyer municipal Sr. Xavier Arqués Grau.
En sessió de 23 d’agost de 2018, la Mesa de contractació ha procedit a la valoració de 
les ofertes econòmiques, segons la fórmula establerta en la clàusula dissetena del plec 
de clàusules, exceptuant les següents, que ha quedat exclosa del procediment:

Agrovial  S.A..-  Per  no  haver  justificat  dins  del  termini  atorgat  la  seva  oferta 
econòmica identificada inicialment com a anormalment baixa.

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

D’acord  amb  aquesta  relació  classificada,  la  Mesa  de  contractació  ha  proposat 
l’adjudicació del contracte a favor l’empresa Técnicas para la Mejora de la Movilidad, 
S.L. amb CIF: B66048570 i domicili  al C/ Puig dels Tudons, núm. 3 de Barberà del 
Vallés, pel preu de 195.826,61 € amb el següent detall: 161.840,17 € de principal més 
33.986,44 € en concepte d’IVA al tipus del 21%, per ser l’empresa que ha obtingut 
millor puntuació.
 
L’empresa proposada ha justificat els criteris de capacitat i solvència i ha presentat la 
documentació justificativa  segons determina la  base núm.  24 del  plec de clàusules 
administratives particulars
 
L’empresa ha constituït la garantia definitiva de l’obra, per import de 8.092,00 € (vuit mil 
noranta-dos  euros),  corresponent  al  5%  del  pressupost  d’adjudicació,  mitjançant 
certificat d’assegurança de crèdit i caució de l’entitat Atradius, Credito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros, amb núm. 4.198.570
 
 
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.  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  l’obra  Urbanització  parcial  de  l’Av. 
Francesc Macià, Fase I a l’empresa Técnicas para la Mejora de la Movilidad, S.L. amb 
CIF: B66048570, pel preu de 195.826,61 € amb el següent detall:  161.840,17 € de 
principal més 33.986,44 € 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’empresa:  161.840,17 € més 33.986,44 € (IVA) = 195.826,61 
€.
 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu.
 
Tercer.  Facultar  el  Sr.  alcalde  perquè  en  nom  i  representació  de  la  Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Quart.  Aprovar  la  despesa  amb càrrec  a  la  partida  1532  61902 del  pressupost  de 
despeses de l’anualitat 2018.
 
Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  les empreses que han participat  en  el  procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert 
a  l’article  151.2  de  la  LCSP,  publicant  aquest  acord  al  perfil  del  contractant  
"http://www.contractaciopublica.gencat.cat"  
 

 

10 . Expedient 2859/2018. Sol.licitud de subvenció a la Diputació de 
Lleida per a la "Campanya de la fruita 2018"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  A LA DIPUTACIÓ  DE  LLEIDA PELS  TREBALLS 
TEMPORALS  DE  COL.LABORACIÓ  SOCIAL  PER  AL  MANTENIMENT  DELS 
SERVEIS DE LES OFICINES MUNICIPALS PER LA CAMPANYA DE LA FRUITA 
2018

La Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Lleida –SOC-, mitjançant 
Resolució de data 12 de juny de 2018, va estimar la sol·licitud de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, presentada en data 4 de juny de 2018, per dur a terme treballs de 
col·laboració social amb persones que percebessin prestacions per desocupació, per 
tal de realitzar el projecte “Campanya de la fruita 2018”.

 



 

En aquesta sol·licitud s’incloïa el compromís per part de l’Ajuntament d’abonar les 
diferències entre la prestació o subsidi d’atur i la base reguladora o el 100% del salari  
mínim interprofessional, si fos el cas, i també les quotes per accidents de treball i 
malalties professionals a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La campanya de la fruita es va iniciar el passat 9 de juliol de 2018 i finalitzarà el dia  
30 de setembre de 2018. El cost de l’actuació és de 1.120,72 euros. 

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 una subvenció a la Diputació de Lleida pels treballs temporals de 
col·laboració social per al manteniment dels serveis de les oficines municipals i de la 
gestió dels allotjaments de temporers a les entitats locals, per import de 1.120,72 
euros, corresponent al 100% de l’actuació.

Segon.- Autoritzar a l’Alcalde a la signatura de la documentació corresponent per tal 
de dur a terme la sol·licitud esmentada.

 

11 . Expedient 2877/2018. 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 77.062,65€ corresponent a l’exercici de 2018

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

12.- 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 17 de setembre 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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