
 

Anonimitzada JGVL 44octubre22 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/44 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 18:30 fins a les 20:00 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
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 

 



 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 3342/2018. Autorització ús Pavelló Oli per festa Centenari La 
Borgenca. 3 novembre

3. Expedient  3257/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CECF  LES 
GARRIGUES - PRESENTACIÓ EQUIPS

4. Expedient 3341/2018. Organització d'Actes Públics VERMOUTH PENYA 
CARAGOLÍ

5. Expedient 3340/2018. Reunió Jurat Premi Joves investigadors/es de les 
Garrigues. 19 novembre

6. Expedient 3334/2018. assistència curs pressuposts participatius: límits i 
possibilitats

7. Expedient 3336/2018. assistència curs comptabilitat pública (nivell bàsic)

8. Expedient 1812/2017. aprovació gratificació

9. Expedient 3337/2018. Assignació complements de productivitat Fira de 
l'Oli 201

10.Expedient  1433/2018.  EDP Comercialitzadora  aprovació  taxa  1,5  3T 
2018

11. Expedient  3333/2018.  Centre  Excursionista  Les  Borges  -  Garrigues 
subvenció 2018

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

13.Expedient 3231/2018. Adjudicació contracte menor de subministrament 
d'un projector portàtil

14.Expedient  3234/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis 
d'aixecament topogràfic de la Carrerada

15.Expedient  3272/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
reparació d'un vehicle de la policia local de les Borges Blanques

16.Expedient 1375/2017. Aprovar la primera certificació de l'obra "Millora de 
la seguretat al camí del cementiri vell de les Borges Blanques"

17.Expedient 3084/2018. Exp. 190/18 Comunicació prèvia d'obres. 

18.Expedient 2554/2018. Exp. 153/18 Comunicació prèvia d'obres. Beauty 
By DIA, SAU

 



 

19.Expedient 2562/2018. Exp 155/18. Comunicació prèvia d'obres. Nedgia 
Catalunya, SA

20.Expedient 1932/2018. Exp. 118/18. Comunicació prèvia d'obres. 

21.Expedient 3294/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants setembre 
2018

22.Expedient  3331/2018.  Procediment  Genèric.  Aprovació  relació  sobre 
l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

23.Expedient 3344/2018. 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 16 d'octubre de 
2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti res en contra, 
s'aprova per unanimitat dels membres.
 

 

2 . Expedient 3342/2018. Autorització ús Pavelló Oli per festa Centenari 
La Borgenca. 3 novembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

 



 

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

 
ESPAIS :  PAVELLÓ DE L’OLI 
ENTITAT :  AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA BORGENCA SCCL 
RESPONSABLE:  Tel. 973-142395 
CORREU ELECT: jtosquella@laborgenca.cat 
ADREÇA : 25400 
DIA UTILITZACIÓ : 3 novembre 
HORARI : Tot el dia, des del 2 de novembre a la tarda (per muntar)             
MOTIU : DINAR I FESTA CENTENARI COOP. LA BORGENCA 
MATERIAL :  A concretar més endavant amb la brigada i Albert Quintillà 

 

3  .  Expedient  3257/2018.  Organització  d'Actes  Públics  CECF  LES 
GARRIGUES - PRESENTACIÓ EQUIPS

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.

 

mailto:jtosquella@laborgenca.cat


 

 
  CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL

 
 ENTITAT :                    CECF LES GARRIGUES        
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        junta@eflesgarrigues.com
 DIA UTILITZACIÓ :      19/10/2018
 HORARI :                     de 19:30 h. a 21:30 h.
 MOTIU :                       "PRESENTACIÓ DELS EQUIPS”
 
MATERIAL      Faristol
                        Megafonia pels parlaments d’autoritats

 
Observacions:  Per  tal  que  aquest  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. 
 

 

4 . Expedient 3341/2018. Organització d'Actes Públics VERMOUTH 
PENYA CARAGOLÍ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

  PLACETA DEL TERRALL
 

 

mailto:silviamansilla@lesborgesblanques.cat


 

 ENTITAT :                    PENYA CARAGOLÍ       
 RESPONSABLE:         
 CORREU ELECT:        lauravase3@gmail.com
 DIA UTILITZACIÓ :      28/10/2018
 HORARI :                     de 11 h. a 15:00 h.
 MOTIU :                       "VERMOUTH PENYA CARAGOLÍ”
 
MATERIAL      3 taules

        Connexió elèctrica
       Escenari de 6x6
 

Observacions: En cas de pluja es traslladaria al Pavelló de l’Oli.
 
Per  tal  que  aquest  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.
 

 

5 . Expedient 3340/2018. Reunió Jurat Premi Joves investigadors/es de 
les Garrigues. 19 novembre

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
 

 
ESPAI : CASAL MARINO. SALA D’ACTES 
PETICIONARI :  OFICINA JOVE 
RESPONSABLE:  
CORREU ELECT: dinamo2@garrigues.cat 
ADREÇA :  25400 LES BORGES BLANQUES 
DATA UTILITZACIÓ :  19 DE NOVEMBRE 2018 
HORARI : DE 18.00H A 20.00 H 
MOTIU  :  REUNIÓ  JURAT  PREMI  JOVES  INVESTIGADORS  DE  LES 
GARRIGUES 
MATERIAL :       6 cadires i 2 taules

 

6  .  Expedient  3334/2018.  assistència  curs  pressuposts  participatius: 
límits i possibilitats

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  al  curs “  Pressupostos participatius:  límits  i  
possibilitats”  que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a 
Lleida.
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Autoritzar l’assistència del/s treballador/s 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: 
Dies: 25 i 31 d’octubre de 2018
Horari: de 10:00h. a 14:00h.

 

7 .  Expedient  3336/2018.  assistència  curs comptabilitat  pública  (nivell 
bàsic)

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  al curs “ Comptabilitat pública (nivell  bàsic)” 
que organitza la Diputació de Lleida al Consell Comarcal de les Garrigues.
 
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. 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: 
Dies: 7 i 14 de novembre de 2018
Horari: de 09:00h. a 14:00h. i de 15:00h. a 17:00h.

 

8 . Expedient 1812/2017. aprovació gratificació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

GRATIFICACIONS PERSONAL AJUNTAMENT
 
L’article  174.2  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  del  personal  al  servei  dels  ens  locals,  preveu  que  les 
gratificacions,  que  en  cap  cas  poden  ser  fixes  en  la  seva  quantia  ni  
periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis extraordinaris 
realitzats fora de la jornada normal de treball.
 
L’article  174.1  de  l’esmentat  Decret  214/1990,  disposa  que  correspon  a 
l’alcalde l’assignació individual de les gratificacions si bé per Decret d’Alcaldia 
núm. 84/2015 de 15 de juny de 2015 es va delegar en la Junta de Govern 
Local aquesta competència.
 
Vista  l’acreditació  de  serveis  extraordinaris  presentades  per  diversos 
treballadors i degudament validades pel/la regidor/a responsable del servei, la 
Junta  de  Govern  local,  en  exercici  de  les  facultats  delegades,  per 
unanimitat ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  l’assignació  de  les  gratificacions  a  la  Sra…. treballadora 
municipal,  23,5  hores de  serveis  extraordinaris  realitzats  durant  la  Fira 

 



 

Mascotes i la Fira d’Agramunt, essent l’import de la gratificació: 270,28 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 
d’octubre.

 

9 . Expedient 3337/2018. Assignació complements de productivitat Fira 
de l'Oli 201

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ASSIGNACIÓ  DE  COMPLEMENT  DE  PRODUCTIVITAT  A  DIVERSOS 
TREBALLADORS PER LA FIRA DE L’OLI 
 
Per part de la Regidoria de Turisme, Comerç, Fires i Mercats s’ha formulat 
proposta en què es considera convenient l’assignació d’un complement de 
productivitat a diversos treballadors de l’Ajuntament que realitzen funcions en 
l’organització de la 56a Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues, que 
se celebrarà els dies 18, 19 i  20 de gener de 2019, a efectes de retribuir 
l’especial rendiment en el desenvolupament de les seves tasques. 
 
Al pressupost per a l’exercici 2018, no es preveu en l’aplicació de despeses 
número  43110  12103  i  43110  13102  crèdit  suficient  per  atendre  el  
reconeixement del  complement referenciat,  no obstant  això,  a la  bossa de 
vinculació “C. per programes 4 C. Econòmica 1” existeix crèdit suficient.
 
D’acord amb l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases  del  règim  local,  correspon  a  l’Alcalde  distribuir  les  retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. No obstant això, aquesta 
competència va ser delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia 
número 84/2015 de 15 de juny. 
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades per Decret d'Alcaldia número 84/2015 de 15 de juny, per unanimitat  
dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’assignació a la nòmines corresponents als mesos d’octubre, 
novembre i desembre de 2018, el complement de productivitat que es detalla 
als següents treballadors, per desenvolupar tasques en l’organització de la 
Fira de l’Oli:
-: 400,00 euros 
-: 400,00 euros 
-: 400,00 euros 
-: 400,00 euros 
 

 



 

Segon.-  Notificar  aquest  acord  als  interessats  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció  municipal  per  tal  que  es  faci  efectiu  el  seu  pagament  a  les 
nòmines d’octubre, novembre i desembre de 2018.

 

10 . Expedient 1433/2018. EDP Comercializadora aprovació taxa 1,5 3T 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  DE  LA  TAXA  D’APROFITAMENT  PRIVATIU 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES QUE UTILITZEN 
EL DOMINI PÚBLIC. 
 
Efectuats els càlculs corresponents d’acord amb les dades facilitades per EDP 
COMERCIALIZADORA, S.A.U. i segons  l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o 
entitats  que  utilitzen  el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de 
subministraments  que  resultin  d’interès  general,  la  qual  s’ha  publicat 
íntegrament al BOP núm. 157  del dia  31 de desembre de 1998; la Junta de 
Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia 
núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  i  per  unanimitat  dels  membres 
presents, aprova les liquidacions corresponents, essent les següents:
 
 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 
Termini: 3R. TRIMESTRE 2018
 
Base ingressos facturació gas: 75,01 euros
Taxa 1,5%: 1,13 euros

 

11 . Expedient 3333/2018. Centre Excursionista Les Borges - Garrigues 
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:
 
CENTRE EXCURSIONISTA LES BORGES - GARRIGUES 1.890,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

12 . 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 1.545,00 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.

 

13  .  Expedient  3231/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de 
subministrament d'un projector portàtil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT D’UN PROJECTOR PORTÀTIL
 

 



 

L’Ajuntament ha previst  contractar el  subministrament d’un projector portàtil 
per a les dependències municipals
 
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 12 d’octubre 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 disposa de diferents equipaments on  
es realitzen actes públics, conferències, reunions d’entitats, etc.
En  nombroses  ocasions  els  actes  que  s’hi  desenvolupen  requereixen  
d’equipament audiovisual, però no tots els equipaments en disposen.
Per  tal  de pal·liar  aquesta  mancança,  es creu necessària  l’adquisició  d’un  
projector portàtil per tal que es pugui utilitzar en els diversos espais que no en  
disposen sempre que es requereixi.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista NIF Pressupost 
Eservei ponent, SLU B25721010 1.549,99 € (IVA no inclòs)
 
L'article  16 de la  Llei  9/2018 de 9 de novembre de Contractes del  Sector 
Públic,  estableix que són contractes de subministrament els que tenen per 
objecte  l’adquisició,  l’arrendament  financer,  o  l’arrendament,  amb opció  de 
compra o sense, de productes o béns mobles.
 
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 subministrament, 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 subministrament.
 
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 Eservei ponent, SLU, amb CIF B25721010, el 
contracte menor de subministrament i instal·lació d’un projector portàtil per a 
les dependències municipals, 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  1.875,49  €  (mil  vuit-cents 
setanta-cinc  euros  amb  quaranta-nou  cèntims)  mb  el  següent  detall: 
pressupost net: 1.549,99 € més 325,50 € en concepte d’IVA
 
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 
subministrament 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 subministrament, 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 
1.875,49 euros, amb càrrec a l’aplicació 920 22112 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.

 

 



 

14  .  Expedient  3234/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis 
d'aixecament topogràfic de la Carrerada

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LA CARRERADA
 
L’Ajuntament  ha  previst  contractar  el  servei d’aixecament  topogràfic  de  la 
Carrerada, coneguda pel camí del dipòsit.
 
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 12 d’octubre 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 està realitzant l’inventari de béns entre  
els qual figuren els vials i camins de titularitat municipal. La Carrerada està  
inclosa en aquest inventari i es tracta d’una via d’especial importància tant per  
les comunicacions rurals com en l’aspecte històric.
En data 17 de juliol de 2018 la JGL atorgà llicència urbanística al propietari de  
la finca del polígon 11, parcel·la 139 per a la millora de la finca (retirada de  
terres netes).  Aquesta parcel·la limita amb la Carrerada, i  l’obra a realitzar  
suposa moviments de terres.
Donades aquestes circumstàncies des dels Serveis Tècnics es creu necessari  
realitzar un aixecament topogràfic per tal de delimitar l’àmbit de la Carrerada  
tant per al seu inventari com per definir els límits entre la mateixa i la finca on  
es realitzen els moviments de terra.
Per aquest motiu es veu la necessitat de contractar un servei topogràfic per a  
realitzar l’esmentat aixecament.”
 
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol.licitat el següent pressupost:
Contractista CIF Pressupost 
Emili Pasqual Giné 40896856G 550,00 € (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 al Sr. Emili Pasqual Giné amb NIF 40896856G, el contracte 
menor  de  servei  d’aixecament  topogràfic  de  la  Carrerada,  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 665,50 € (sis-cents seixanta-cinc 
euros amb cinquanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 550,00 € 
més 115,50 € 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 
665,50  euros,  amb càrrec  a  l’aplicació  número  920  22706  del  pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
 
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Enric 
Mir Pifarré, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i  
per a la signatura dels documents corresponents.
 
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb 
caràcter trimestral, al perfil  del contractant, amb el contingut que determina 
l’article 63.4 de la LCSP.

 

15 .  Expedient  3272/2018.  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  de 
reparació d'un vehicle de la policia local de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 
REPARACIÓ  D’UN  VEHICLE  DE  LA POLICIA LOCAL DE  LES  BORGES 
BLANQUES
 
L’Ajuntament ha previst contractar el servei de reparació d’un vehicle de la 
policia local 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 16 d’octubre 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  disposa  d’un  vehicle  marca  SEAT,  
model  ALTEA XL que és utilitzat  per la Policia  Local,  el  qual  ha patit  una  
avaria important que requereix la substitució del motor.
Donat  que  aquest  vehicle  és  necessari  per  al  normal  funcionament  de  la  
Policia  Local  al  tractar-se  d’un  vehicle-patrulla,  es  considera  necessari  
realitzar la reparació abans esmentada.”
 
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa Alà Auto Borges, SL, amb 
CIF B25446469, per import de 4.088,01 € (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 Alà Auto Borges, SL, amb CIF B25446469, el 
contracte menor de reparació d’un vehicle de la policia local 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 4.946,49 € (quatre mil quaranta-sis 
euros  amb  quaranta-nou  cèntims)  amb  el  següent  detall:  pressupost  net: 
4.088,01 € més 858,48 € 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 
4.946,49 euros, amb càrrec a l’aplicació 133 21400 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.

 

16  .  Expedient  1375/2017.  Aprovar  la  primera  certificació  de  l'obra 
"Millora  de  la  seguretat  al  camí  del  cementiri  vell  de  les  Borges 
Blanques"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA DE “MILLORA DE 
LA SEGURETAT  AL  CAMÍ  DEL  CEMENETIRI  VELL”  DE  LES  BORGES 
BLANQUES
  
Fets:
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2018 es va 
adjudicar el contracte administratiu de l’obra MILLORA DE LA SEGURETAT 
ALCAMÍ DEL CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES a l’empresa 
JOSE ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. amb NIF: A-25036880, pel preu de 

 



 

100.263,94 €,amb el següent detall: 82.862,76 € de principal més 17.401,18 € 
en  concepte  d’IVA al  tipus  del  21%,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules 
administratives i  tècniques aprovats. Aquesta adjudicació es va efectuar en 
exercici de les delegacions atribuïdes per Decret d’alcaldia núm. 84/2015, de 
15 de juny. 
 
Es disposa de les següents certificacions emeses per l’Arquitecte director de 
l’obra, Sr. Francesc Casals Piera, amb les següents dades: 
 

Núm. de certificació: primera
Títol de l’obra: Millora de la seguretat al camí del cementiri vell de les 
Borges Blanques 
Contractista adjudicatari: José Antonio Romero Polo, SAU 
CIF: A-25036880
Import d’adjudicació sense IVA: 82.862,76 €
IVA: 17.401,18 €
Import total d’adjudicació: 100.263,94 € 
Import de la PRIMERA certificació: 98.137,98 € 
Import de l’obra executada fins a la data: 98.137,98 €
Import de l’obra pendent de certificar: 2.125,96 €

 
Aquesta primera certificació conté un excés d’amidament en l’obra executats i  
certificats,  que  comporten  un  increment  de  la  despesa  per  import  de 
43.375,32 €, respecte el pressupost d’adjudicació de l’obra amb el següent 
detall: 35.847,37 € de principal, més 7.527,95 € en concepte d’IVA al tipus del 
21%. 
 
Ha  estat  emès  informe  jurídic  de  secretaria  indicant  que  aquest  excés 
d’amidaments haurà de ser recollit en la certificació final d’obra i que, en cas 
que sigui necessari, caldrà tramitar una modificació del contracte.
 
Fonaments de dret:
 
L'article 240 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les certificacions d'obra.
 
L’article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen 
la  competència  a  l’Alcalde  per  a  les  contractacions  quant  el  seu  valor  no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  atribueix  a 

 



 

l’Alcalde la competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades de compromisos i despeses legalment adquirides.
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny, es va delegar a la Junta de 
Govern Local aquesta atribució.
 
Amb aquesta antecedents, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat 
del nombre legal de membres que són cinc:
 
Primer.-  Aprovar  la  PRIMERA certificació  de  l’obra  titulada  “Millora  de  la 
seguretat  al  camí  del  cementiri  vell  de  les  Borges  Blanques”,  emesa  per 
l’arquitecte Lluís Guasch Fort com a tècnic Director de l’obra, pels següents 
imports:
 

Primera certificació: 98.137,98 € (noranta-vuit mil cent trenta-set euros 
amb noranta-vuit cèntims), IVA vigent inclòs.

 
Segon.-   Facultar   el   Sr.  Alcalde   per   a   la   signatura   de   la   
documentació necessària per tramitar les certificacions.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

17 . Expedient 3084/2018. Exp. 190/18 Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada per la senyora Marta 
Sabaté Beà en representació  del  senyor  Josep Lujano Martínez 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. 190/18 3084/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  
Domicili: Ntra. Sra. De Montserrat, 21-23
Ciutat: 25400 LES BORGES BLANQUES
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Ntra. Sra. De Montserrat, 21-23
Referència cadastral:   
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.300,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 45,11 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 68,11
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Pavimentar jardí (voltant piscina i zona de gespa) i alçar paret 
divisòria entre mitgeres.
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades entenent que es tracta 
d’una actuació que no implicarà cap modificació estructural. Quant a l’alçada 
de la paret divisòria entre mitgeres, l’article 546.1 de la Llei 5/2006, de 10 de 
maig,  del  Llibre cinquè del  Codi  Civil  de Catalunya,  relatiu  als drets reals, 
estableix que els solars confrontants tenen dret a construir una paret mitgera 
perquè serveixi  de tanca o de separació en el  límit  i  en el  sòl  d’ambdues 
finques fins a l’alçària màxima de 2 metres o la que estableixi la normativa 
urbanística, que en aquesta zona no es defineix.
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.
 

 

18 . Expedient 2554/2018. Exp. 153/18 Comunicació prèvia d'obres. 
Beauty By DIA, SAU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

 

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor Luis Enrique 

 



 

Rubio Dorca en representació de la societat BEAUTY BY DIA, SAU juntament 
amb  els  corresponents  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  de 
l’ajuntament,  es verifica que s’ajusten al  que preveu l’article 72 del  Decret 
64/2014,  de  13  de  maig  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

 

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

 

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

 

Exp. 153/18 2554/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  BEAUTY BY DIA, S. A. U
NIF: A-43227628
Domicili: Carretera Llinars a Sant Antoni, km. 2,4
Ciutat: 08459 SANT ANTONI DE VILAMAJOR
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval de Lleida, 2-4, planta baixa
Referència cadastral: 2190030CF2929S0001JA  
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 6.255,00€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 217,05 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 240,05 €
Fiança de residus a dipositar = 0,00 € 

 
ACTUACIÓ:Obra  de  canvi  no  substancial  per  l'adequació  interior  de 
l'establiment  comercial  existent  (canvi  de  mobiliari,  nova decoració  interior, 
nova  paret  de  magatzem  i  nova  persiana  de  tancament).  S’autoritza  la 
realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no  implicarà  cap  alteració  de  l’estructura  del  local,  amb 
l’advertiment  que  l’activitat  no  podrà  iniciar-se  fins  que  es  disposi  de  la 
llicència o s’hagi fet la comunicació prèvia.
 

Aquesta  autorització  resta  condicionada  al  compliment  de  les  següents 
condicions:

 



 

 
Es preveu la instal·lació d’uns nous equips de climatització. Si les unitats 
exteriors s’han d’emplaçar en un lloc diferent a l’actual (damunt de la porta 
d’entrada, segons fotos adjuntes a la instància), caldrà que abans de la 
seva  instal·lació  s’indiqui  on  es  farà,  atès  que  la  instal·lació  d’unitats 
exteriors per  a  equips de refrigeració estan regulats  per  una ordenança 
municipal.
 
En  el  cas  que  s’hagi  d’ocupar  la  via  publica,  caldrà  que  l’interessat  la 
sol·liciti la seva autorització tot indicant com canalitzarà la circulació dels 
vianants i les mesures de seguretat que adoptarà.

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

 

19 . Expedient 2562/2018. Exp 155/18. Comunicació prèvia d'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 l’entitat Nedgia 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 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. 155/18 2562/2018 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: Hospital, 33
Referència cadastral:   
Arquitecte:
Arquitecte tècnic:
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 1.371,31€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 47,58 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 20,00 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 70,58
Fiança de residus a dipositar = 0,00€ 

 
ACTUACIÓ: Obertura d'escomesa a la vorera per nou subministrament de gas 
i  obertura de rasa de 28 m. de llargada per 0,40 m. d'amplada i  1 m. de 
profunditat per a la instal·lació de canonada per a subministrar gas a nous 
clients (REF-GDE12218070084).
 
S’autoritza la realització d’aquestes obres comunicades 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. 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. 

 

20 . Expedient 1932/2018. Exp. 118/18. Comunicació prèvia d'obres. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Examinada la comunicació prèvia d’obres presentada pel senyor LIUSONG 

 



 

ZHONG  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. 118/18 1932/2018 Gestiona
 
Sol·licitant:  
Domicili: Muralla de Santa Tecla, 35
Ciutat: 43400 MONTBLANC
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
Adreça: Raval de Lleida, 40, planta baixa
Referència cadastral: 2091011CF2929S0001TA  
Arquitecte:
Arquitecte tècnic: Albert Farré Viles
Núm. visat projecte: 
Pressupost: 31.275,5€

ICIO: 3,47% s/ pressupost = 1.085,26 €
Taxa urbanística: 0,25% s/ pressupost (mínim 20,00€) = 78,19 €
Placa d’obres: 3,00 €
Quota total: 1166,45
Fiança de residus a dipositar = 240,40€ 

 
ACTUACIÓ: Adequació de local per destinar-lo a comerç de basar. S’autoritza 
la  realització  d’aquestes  obres  comunicades  entenent  que  es  tracta  d’una 
actuació  que  no  implicarà  cap  alteració  de  l’estructura  del  local,  amb 
l’advertiment  que  l’activitat  no  podrà  iniciar-se  fins  que  es  disposi  de  la 
llicència o s’hagi fet la comunicació prèvia.
 
El projecte aportat no contempla la instal·lació del sistema de climatització.
 
Per a la devolució de la fiança de 240,40€ dipositada per garantir la correcta 
gestió dels residus caldrà que el sol·licitant de la llicència d’obres presenti el 
certificat  acreditatiu  de  la  gestió  d’aquests  residus,  que  li  haurà  de  lliurar 
l’entitat gestora dels mateixos, en el qual hi haurà de constar la identificació de 
l'obra, la quantitat i el tipus de residus lliurats.
 
 
Segon.-  Notificar aquests acords als interessats en temps i forma.

 



 

 

21  .  Expedient  3294/2018.  Aprovació  del  Padró  Fiscal  Llar  Infants 
setembre 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2018
 
La Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA :
 
Primer.- Aprovar el padró cobratori del mes de setembre de 2018 de la Llar 
d’Infants  municipal.  Aquest  padró  s’exposarà  a  informació  pública  per  a 
general coneixement.
 
Segon.- Aprovar els períodes de cobrança en voluntària d’aquest padró, amb 
el detall següent :
 
PADRÓ :                              LLAR INFANTS
PERÍODE :                           SETEMBRE 2018
PERÍODE COBRANÇA :   23-10-2018 a 23-11-2018             
IMPORT :                            6.701,40 €

 

22 . Expedient 3331/2018. Procediment Genèric. Aprovació relació sobre 
l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE 
NATURALESA URBANA. 
  
Fets:
  
S’han signat diverses escriptures de transmissió de finques urbanes de les 
Borges Blanques.
 
Fonaments de dret
Ordenança municipal  fiscal  núm. 4 reguladora de l’impost  sobre increment 
dels terrenys de naturalesa urbana que va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 1999  publicada íntegrament  al  BOP núm.  157 del  dia 31  de desembre 
de 1998 i les seves posteriors modificacions.
En  virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’Alcalde  de  l’Ajuntament, 

 



 

mitjançant Decret 84/2015 de 15 de juny la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels seus membres:
  
Primer.- Aprovar  la  liquidació  de  l’impost  sobre  increment  de  valor  dels 
terrenys de naturalesa urbana que han de satisfer els subjectes passius que 
es relacionen, per la transmissió de les finques urbanes que es relacionen en 
l'Annex, per import total de //14.544,31// €
  
Segon.- Notificar  aquesta  resolució  als  interessats,  amb  indicació  dels 
recursos que puguin interposar
  
 Veure relació.
 
 

RELACIO PLUSVÀLUES JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA 24/10/2018

Referència:        2519804

Immoble:            NOU, 20, 1-2

Antic titular:       

Data:                     20/02/2018

Import:                 176,58 

 

Referència:        2519805

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 50, 2-2

Antic titular:       BANCO SANTANDER  SA

Nou titular:        

Data:                     21/02/2018

Import:                192,49

 

Referència:        2519809

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52 A, 1-1 (1/2)

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

 



 

Import:                38,27

 

Referència:        2519811

Immoble:            JOAN MARAGALL , 52 A, 1-1 (N/P ½ FINCA)

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

Import:                 328,37

 

Referència:        2519808

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52 BXS 1 PK

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

Import:                 8,67 

 

Referència:        2519810

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52 , SOLAR 1/44 (1/2)

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

Import:                1,36

 

Referència:        2519812

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52 BXS 1 PK , N/P ½ FINCA

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

Import:                74,39

 

Referència:        2519813

Immoble:            JOAN MARAGALL, 52 , N/P ½ SOLAR  (1/44)

 



 

Antic titular:       

Data:                     01/02/2018

Import:                 10,74

 

Referència:        2519814

Immoble:            VIA AURELIA, 29, BXS 2

Antic titular:       

Data:                     14/02/2018

Import:                458,52  

 

Referència:        2520188

Immoble:            AV SANTIAGO RUSIÑOL, 28 (1/3)

Antic titular:       

Data:                     15/01/2018

Import:                1062,71

 

Referència:        2520206

Immoble:            SANT JAUME, 35

Antic titular:       

Data:                     04/01/2018

Import:                171,75

 

Referència:        2525367

Immoble:            LLUIS COMPANYS, 46, PK 6

Antic titular:       

Data:                     18/12/2017

Import:                 6,66

 

 



 

Referència:        2525373

Immoble:            ABADIA, 9 (USD)

Antic titular:       

Data:                     16/11/2017

Import:                 450,95 

 

Referència:        2525374

Immoble:            ABADIA, 9 (N/P)

Antic titular

Data:                     16/11/2018

Import:                2367,51

 

Referència:        2525376

Immoble:            JOAN MARAGALL, 13 

Antic titular 

Data:                     28/07/2017

Import:                1096,64

 

Referència:        2525900

Immoble:            PLACETA, 24 (MAGATZEM)

Antic titular:       

Data:                     02/022018

Import:                 2756,63

 

Referència:        2525902

Immoble:            CARNISSERIA, 6 (1/2)

Antic titular:       

 



 

Data:                     02/02/2018

Import:                 934,80 

 

Referència:        2526036

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 3-6

Antic titular:       

Data:                     31/01/2018

Import:                104,93

 

Referència:        2526039

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, PK 24

Antic titular:       

Data:                     31/08/2018

Import:                4,39

 

Referència:        2526161

Immoble:            SANT PERE, 3 TR 3 (1/2)

Antic titular:       

Data:                     22/01/2018

Import:                 13,96

 

Referència:        2526159

Immoble:            SANT PERE, 3, TR 3 (1/2)

Antic titular:       

Data:                     22/01/2018

Import:                 13,96

 

 

 



 

Referència:        2526163

Immoble:            LES BORGES DEL CAMP, 16, 2-1

Antic titular:       

Data:                     22/01/2018

Import:                99,98

 

Referència:        2526168

Immoble:            AV SARDANA, 4 , BAIXOS

Antic titular:       BBVA

Nou titular:        

Data:                     21/12/2017

Import:                2838,32

 

Referència:        2526170

Immoble:           C/ Roselló, núm. 2

Antic titular:       

Data:                     20/12/2017

Import:                 1331,73 

 

Referència:        2526156

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30, 1-2

Antic titular:       

Data:                     26/01/2018

Import:                137,33

 

Referència:        2526157

Immoble:            NTRA SRA MONTSERRAT, 30 PK 23

Antic titular:       

 



 

Data:                     26/01/2018

Import:                 4,39

 

TOTAL       //14.686,03// € 

 

23 . Expedient 3344/2018. 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 40.822,16€ corresponent a l’exercici de 2018

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

24 . 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 15 al 22 d'octubre de 2018, per al seu coneixement

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 

25.- Precs i preguntes

No se’n formulen

 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr Alcalde aixeca la sessió 
quan son les 20 h del dia 23 d’octubre 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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