
 

 AnonimitzadaJGVL 52desembre19 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/52 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de desembre / 2018 

Durada Des de les 19:00 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:
Marc Pau Fernandez Mesalles, Interventor

Excusa la seva assistència:
Albert Quintillà Benet, Gerent Urbanisme

 

 



 

Una  vegada  comprovada  l’existència  del  quòrum  suficient,  per  entendre 
vàlidament constituïda la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 98.c) 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 abans d’iniciar la 
sessió, el Sr. Alcalde manifesta la necessitat d’incloure, per raons d’urgència, 
tres nous  punts en l’ordre del dia, relatius als següents assumptes:

- Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  de  Subministrament  i  instal.lació 
d’enllumenat públic al camí del Cementiri vell de les Borges Blanques

- Aprovar el calendari fiscal de l’exercici 2019
- Aprovar el padró del preu públic del servei de Llar d’Infants municipal, 

corresponent al mes de novembre de 2018

De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb el 
número 3 de l’article 90 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril; i especial amb el punt d) 
número 3 de l’art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals,  
aprovat per Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre; 103.3 del Text refós 
esmentat  i  47.2 del  Decret  legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril,  a  la  Junta de 
Govern, ratifica la urgència dels assumptes i acorda ampliar l’ordre del dia amb 
aquests punts, que es debatran com a punts núm. 16, 17 i 18, respectivament.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 2649/2018. Aprovar les bases i la convocatòria d'un concurs 
oposició  per  cobrir  una  plaça  d'Arquitecte  Tècnic  de  la  plantilla  de 
funcionaris de l'Ajuntament

3. Expedient  3774/2018.  Llicència  municipal  d'obres  a  .....  per  obres  de 
manteniment a la coberta de l'Hotel Masia Salat

4. Expedient  3171/2018.  Declarar  el  desistiment  d'una  sol.licitud  de 
llicència municipal d'obres

5. Expedient  1847/2017.  Desestimació  provisional  de  sol.licitud  de 
devolució de fiança per la correcta gestió dels residus de la construcció

6. Expedient  3825/2018.  Declaracion  Responsable  ....LOCUTORI  I 
MOSTRADOR PER A LA VENDA DE CARN

7. Expedient  3693/2018.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitat. Canvi de titularitat de l'Herboristeria a favor ......

8. Expedient  1872/2018.  Club  Bàsquet  Borges  -  Garrigues  pendent 
subvenció 2018

9. Expedient 1503/2018. Assoc. Cultural de Gegants i Capgrossos de Les 
Borges Blanques pendent subvenció 2018

 



 

10.Expedient  3807/2018.  Concessió  de  subvenció  directa  per  a  la  lluita 
contra el càncer infantil

11. Expedient 3926/2018. Club Ciclista Ateneu Garriguenc subvenció 2018

12.Expedient 2414/2018. Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 297/2018 de 10 
de desembre

13.Expedient 3909/2018. Aprovació premis per jubilació

14.Expedient 3924/2018. Assignació complement de productivitat

15.Expedient 3922/2018. Actualització CPT diversos treballadors
16.Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  de  Subministrament  i  instal.lació 

d’enllumenat públic al camí del Cementiri vell de les Borges Blanques
17.Aprovar el calendari fiscal de l’exercici 2019
18.Aprovar el padró del preu públic del servei de Llar d’Infants municipal, 

corresponent al mes de novembre de 2018

 

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 
desembre de 2018, es dona la mateixa per llegida i sense que ningú manifesti  
res en contra, s'aprova per unanimitat dels membres.

 



 

 

2  .  Expedient  2649/2018.  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  d'un 
concurs oposició per cobrir una plaça d'Arquitecte Tècnic de la plantilla 
de funcionaris de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES  DEL  PROCÉS  DE 
SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A DE LA 
PLANTILLA  DE  FUNCIONARIS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 
 
 
Relació de fets: 
 
Primer.- El ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de 29 de 
desembre  de  2017  va  aprovar  inicialment  el  pressupost  general  per  a 
l’exercici 2018 així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball,  
quedant definitivament aprovats el  dia 26 de gener de 2018 i  publicant-se 
íntegrament en el BOP de Lleida número 26 de data 6 de febrer de 2018.
 
Segon.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió 
de 28 de març de 2018, es va aprovar inicialment la modificació de la Relació 
de Llocs de Treball de la Corporació per a l’any 2018.
L’acord d’aprovació ha quedat definitivament aprovat en data 30 d’abril  de 
2018 i s’ha publicat íntegrament en el BOP de Lleida núm. 90 de 10 de maig 
de 2018.
 
Tercer.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, en sessió de 21 de maig de 2018 es va aprovar l'Oferta d'Ocupació 
Pública  d'aquest  Ajuntament  per  a  l'any  2018,  la  qual  s’ha  fet  pública 
mitjançant edicte publicat en el BOP de Lleida, núm. 102 de 28 de maig de 
2018 i  en  el  DOGC núm.  7631 de 31  de maig  de 2018 i  que preveu la 
cobertura de la següent plaça que figura vacant a la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament: 

PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
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Quart.- Havent estat convocat un concurs-oposició per proveir l’esmentada 
plaça, aquest ha estat declarat desert per resolució de l’alcaldia de data 14 
de desembre de 2018, per no haver superat cap dels aspirants presentats, la 
fase d’oposició.
 



 

 

 

3  .  Expedient  3774/2018.  Concessió  de  llicència  municipal  d'obres  de 
conservació i manteniment de l'edifici Hotel Masia Salat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIA  MUNICIPAL  D’OBRES  PER  OBRES  DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI HOTEL MASIA SALAT
 
Fets: 
 
Primer.-  En  data  26  de  novembre  de  2018  el  senyor  .....  actuant  en 
representació de l’entitat JOSÉ VALERO MIR, JUAN VENDRELL PÈREZ Y 
RAMON MALLOL FIGUERA, CB amb CIF: E-25837546 ha sol·licitat llicència 
municipal d’obres per realitzar obres de conservació que afecten la coberta i  
les canals d'aigües pluvials, i reparació de baixants de sanejament de l’edifici  
hotel Masia Salat del terme municipal de les Borges Blanques, amb referència 
cadastral 0301306CG2000S0001WR. (Exp. 237/18, Gestiona 3774/2018).
 
Segon.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 31 de juliol de 2018 
va aprovar inicialment de la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del  
complex hoteler ‘Masia Salat’, que afecta a l’àmbit respecte el qual es sol.licita  
la llicència municipal d’obres.
 
En l’acord d’aprovació inicial també es va acordar suspendre l’atorgament de 
llicències en tot l’àmbit del pla especial durant el termini d’un any d’acord amb 
l’establert en l’article 73 del Text Refós de la Llei d’urbanisme.
 
Tercer.- L’arquitecte tècnic municipal, Francesc Casals Piera, en data 17 de 
desembre de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“ INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3774/2018
Expedient d’obra núm.: 237/18
Sol·licitant:  JOSE VALERO MIR,  JUAN VENDRELL PEREZ Y RAMON 
MALLOL FIGUERA, CB
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  amb  núm.  de  registre  d'entrada 
2018-E-RC-3256, referent a la concessió de llicència urbanística per a la 
realització de: ‘Obres de conservació que afecten la coberta i les canals 
d'aigües pluvials, i reparació de baixants de sanejament’, en la parcel·la 
amb referència cadastral 0301306CG2000S0001WR, el Tècnic Municipal 
que subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 

 



 

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3774/2018
Expedient d’obra núm.: 237/18
Sol·licitant:  JOSE  VALERO  MIR,  JUAN  VENDRELL  PEREZ  Y  RAMON  MALLOL 
FIGUERA, CB
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  amb  núm.  de  registre  d'entrada 
2018-E-RC-3256,  referent  a  la  concessió  de  llicència  urbanística  per  a  la 
realització de: ‘Obres de conservació que afecten la coberta i les canals d'aigües 
pluvials, i reparació de baixants de sanejament’, en la parcel·la amb referència 
cadastral 0301306CG2000S0001WR, el Tècnic Municipal que subscriu conforme a 
la documentació presentada, emet el següent
 
INFORME
 
1.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 31 de juliol de 2008 acorda 
l’aprovació  inicial  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  Especial  Urbanístic  del 
complex hoteler ‘Masia Salat’.
 
2.- En l’aprovació inicial s’acorda suspendre les tramitacions de llicències en tot 
l’àmbit del pla especial durant el termini d’un any en base el que estableix l’article 
73 de la Llei d’urbanisme.
 
3.- L’article 73 de la Llei d’Urbanisme estableix que:
1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, 
de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió  urbanística  i  d'urbanització,  com  també  de  suspendre  l'atorgament  de 
llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d'edificació,  reforma,  rehabilitació  o 
enderrocament  de  construccions,  d'instal·lació  o  ampliació  d'activitats  o  usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial.
 
4.- Es practica visita a l’edifici objecte de la llicència i es constata que: en coberta 
hi  ha  teules  que  cal  recol·locar  per  evitar  que  les  aigües  pluvials  traspuïn  a 
l’interior de l’edifici, que un tram de canal de recollida d’aigües de coberta per 
l’acció del vent l’arrencat, que hi ha goteres en algun punt de les mateixes i que 
un  parell  de  baixants  d’aigües  pluvials  tenen una  fuita  que provoca  l’entrada 
d’aigua a l’interior de l’edifici.
 
5.-  En  conseqüència  es  considera  que la  intervenció  sol·licitada és  necessària 
mantenir les condicions de salubritat en l’edifici i complir amb deure legal que 
tenen  les  persones  propietàries  a  mantenir  les  edificacions  en  bon  estat  de 
conservació.

 



 

 
6.- No obstant això, escau fer les següents observacions que hauran de fer-se 
constar en l'acte d'atorgament de la llicència:
 
1.- Les obres autoritzades són exclusivament les indicades en la instància, que es 
corresponen a les observades en la visita i indicades en el punt 4, qualsevol altra 
intervenció caldrà que el titular sol·liciti una nova llicència urbanística.
 
Per  tot  el  que s’ha  exposat  s’informa favorablement  la  sol·licitud  de llicència 
d’obres atès que es tracten d’obres de conservació que no es troben dins dels 
supòsits d’obres objecte de suspensió provisional.»
 

Tercer.- Amb data 17 de desembre, s’ha emès informe jurídic de secretaria en 
sentit  favorable a la proposta si  be, especifica que les obres a executar a 
l’immoble de l’Hotel Masia Salat seran les mínimes i imprescindibles per evitar 
les filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici, consistents en recol·locar teules 
per evitar que les aigües pluvials traspuïn a l’interior de l’edifici, reposar un  
tram de canal de recollida d’aigües de coberta, reparar les goteres existents  
en algun punt de les canals i reparar un parell de baixants d’aigües pluvials  
per evitar l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici.
 
Quart.- L’interessat ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a 
l’ICIO, la taxa urbanística i la placa d’obres i ha dipositat la fiança per garantir  
la correcta gestió dels residus de la construcció.
 
Cinquè.- La legislació aplicable ve determinada essencialment en l’article 187 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme (modificat per Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica), i articles 71 i següents 
del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, així com en l’article 9 del Decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
 
L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei  d’Urbanisme estableix que «Els òrgans competents per a  
l'aprovació  inicial  de  les  figures  del  planejament  urbanístic  poden acordar,  
amb  la  finalitat  d'estudiar-ne  la  formació  o  la  reforma,  de  suspendre  la  
tramitació  de  plans  urbanístics  derivats  concrets  i  de  projectes  de  gestió  
urbanística  i  d'urbanització,  com  també  de  suspendre  l'atorgament  de  
llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d'edificació,  reforma,  rehabilitació  o  
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos  
concrets  i  d'altres  autoritzacions  municipals  connexes  establertes  per  la  
legislació sectorial».
 
L’article  48.3  del  Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística disposa: «L’atorgament  

 



 

de llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència l’article 47  
implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació  
específica en els supòsits següents:
a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre  
de la cota natural del terreny.
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de  
les  persones  o  la  bona  conservació  de  les  construccions,  edificacions  i  
instal·lacions,  i  les  obres  de  millora  d’aquests  immobles,  sempre  que  no  
comportin  el  seu  canvi  d’ús  o  l’augment  o  distribució  diferent  del  volum  
edificat».
 
L'article 59.3 del mateix Decret disposa: «Les actuacions a què fa referència  
l’article 48.3 no requereixen l’informe de la comissió territorial d’urbanisme».
 
Article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme disposa que «Les persones propietàries de tota  
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures  
d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació  
aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses  
en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives  
d’habitabilitat dels habitatges».
 
Atès  que  les  obres  promogudes  pel  Sr.  Josep  Valero  Mir  actuant  en 
representació de l’entitat JOSÉ VALERO MIR, JUAN VENDRELL PÈREZ Y 
RAMON MALLOL FIGUERA, CB son obres de conservació de l’edifici per tal 
de mantenir-lo  en condicions adequades de salubritat  i  complir  amb deure 
legal que tenen les persones propietàries a mantenir les edificacions en bon 
estat de conservació, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat dels 
seus membres presents:
 
Primer.- Concedir llicència municipal d’obres al Sr. Josep Valero Mir actuant 
en representació de l’entitat JOSÉ VALERO MIR, JUAN VENDRELL PÈREZ Y 
RAMON MALLOL FIGUERA, CB amb CIF: E-25837543, per dur a terme les 
obres mínimes de conservació que afecten a la coberta i les canals d’aigües 
pluvials  i  baixants  de  sanejament  de  l’edifici  hotel  Masia  Salat  del  terme 
municipal  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 
0301306CG2000S0001WR. (Exp. 237/18, Gestiona 3774/2018),  d’acord amb 
les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de 
data  17  de  desembre  de  2018  i  en  l’informe  de  secretaria  de  data  17  de 
desembre  de  2018  els  quals  consten  a  l’expedient  i  què  en  aquest  acte 
s’aproven. Així mateix, i atès que es va aprovar el règim d’autoliquidació, s’ha 
ingressat per part de l’interessat prèviament a poder obtenir la llicència, els 
imports corresponents, els quals tenen el caràcter de liquidació provisional.
 

Núm. Liquidació: 237/18 (3774/2018 Gestiona)
 
Sol·licitant: JOSÉ VALERO MIR, JUAN VENDRELL PÈREZ Y RAMON 

 



 

MALLOL FIGUERA, CB
NIF: E-25837543,
Domicili: Av. Balmes, 3, Altell, 3
Ciutat: 25006.- Lleida
 
DADES DE L’ACTUACIÓ:
 
Obra a realitzar: Obres mínimes de conservació que afecten la coberta i 
les canals d'aigües pluvials, i  reparació de baixants de sanejament de 
l’edifici hotel Masia Salat del terme municipal de les Borges Blanques
Localització: Complex Masia Salat (Hotel)
Referència cadastral: 0301306CG2000S0001WR
              
Arquitecte: 
Arquitecte tècnic: 
Núm. visat projecte: 
 
 
Pressupost: 2,500,00 €

ICIO 3,47%: 86,75 €
Taxa: 0,25% (mín. 20€): 20,00 €
Placa: 3,00 €
Quota total: 109,75 €
 
Fiança residus: 0,00€

 
Segon.- Les obres a executar seran les mínimes i imprescindibles per evitar 
les filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici, consistents en  recol·locar teules 
per evitar que les aigües pluvials traspuïn a l’interior de l’edifici, reposar un  
tram de canal de recollida d’aigües de coberta, reparar les goteres existents  
en algun punt de les canals i reparar un parell de baixants d’aigües pluvials  
per evitar l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici.
 
Concedir  els  terminis  d’un  any  per  iniciar  les  obres  i  de  tres  anys  per 
acabar-les,  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  dicti  la  resolució, 
transcorreguts aquests terminis,  si  l’obra no ha estat iniciada o finalitzada, 
s’entendrà que ha caducat el permís.
 
Tercer.-  Notificar  als  interessats  l’acord  adoptat,  el  qual  els  serà  transcrit 
literalment per al seu coneixement i efectes en el model normalitzat, oferint-li 
els recursos procedents.
 

 

4  .  Expedient  3171/2018.  Declarar  el  desistiment  d'una  sol.licitud  de 
llicència municipal d'obres

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DECLARAR  EL  DESISTIMENT  D’UNA  SOL.LICITUD  DE  LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBRES
 
Fets: 
 
Primer.- En data 4 d’octubre de 2018 el senyor .... va sol·licitar llicència per dur 
a terme el tancament perimetral del terreny situat al c/ Pau Casals, 22A de les 
Borges Blanques, amb referència cadastral 2683044CF2928S0001PJ. (Exp. 
195/18, Gestiona 3171/2018).
 
Segon.-  L’arquitecte  tècnic  municipal,  Francesc  Casals  Piera,  en  data  8 
d’octubre de 2018 emet un informe amb el següent contingut:
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3171/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En relació amb l'expedient incoat a sol·licitud ...., núm. de registre d'entrada  
2018-E-RC-2672, núm. d'expedient d’obra 195/18, referent a la concessió  
de llicència urbanística per a la realització de: Construcció d’una tanca a tot  
el  perímetre  de  la  finca,  en  el  c/  Pau  Casals,  22(A)  amb  referència  
cadastral  2683044CF2928S0001PJ,  el  Tècnic  Municipal  que  subscriu  
conforme a la documentació presentada, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.  Que  les  obres  es  pretenen  realitzar  sobre  un  terreny  la  
classificació urbanística del qual conforme al planejament aplicable és de  
Sòl  urbanitzable  delimitat  i  la  seva  qualificació  Zona  11:  Zona  de  
desenvolupament residencial. Intensitat I.
 
SEGON. Que en terrenys afectats per una figura de planejament derivat,  
en  aquest  cas  pel  Pla  Parcial  nº  3,  es  poden  autoritzar  obres  i  usos  
provisionals  establerts  en  l’article  53.3  del  Text  Refós  de  la  Llei  
d’Urbanisme de Catalunya.
 
TERCER.  Que  la  documentació  presentada  no  és  suficient  per  saber  
l’objecte  de  la  construcció  de  la  tanca,  i  si  aquesta  es  troba  dins  dels  
supòsits d’obres i usos que poden ser autoritzats en terrenys afectats per  
planejament derivat.
 
En conclusió a l'exposat,  proposo deixar en suspens la concessió de la  
Llicència urbanística fins que el titular indiqui la finalitat de la tanca i en  

 



 

justifiqui la seva necessitat.”
 
Tercer.- En data 19 d’octubre de 2018 en notifica aquest informe a l’interessat i 
se li requereix que presenti la documentació complementària segons l’informe 
tècnic.
 
Quart.-  En data  25 d’octubre  de 2018 el  senyor  ....  presenta  un escrit  de 
resposta al requeriment anterior pel qual indica que la instal.lació de la tanca 
obeeix a preservar la propietat privada. 
 
Cinquè.-  A la  vista  d’aquest  escrit  rebut,  el  tècnic  municipal  en  data  29 
d’octubre de 2018 emet un segon informe amb el següent contingut:
 

SEGON INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
 
Expedient núm.: 3171/2018
Procediment: Llicència Urbanística 
 
En  relació  amb  l'expedient  incoat  a  sol·licitud  de  ...,  núm.  de  registre  
d'entrada 2018-E-RC-2672, núm. d'expedient d’obra 195/18, referent a la  
concessió de llicència urbanística per a la realització de: Construcció d’una  
tanca  a  tot  el  perímetre  de  la  finca,  en  el  c/  Pau  Casals,  22(A)  amb  
referència  cadastral  2683044CF2928S0001PJ,  el  Tècnic  Municipal  que  
subscriu conforme a la documentació presentada, emet el següent
 
INFORME
 
PRIMER. El 8 d’octubre del 2018 proposo deixar en suspens la sol·licitud  
fins  que  el  titular  indiqui  la  finalitat  de  la  tanca  i  en  justifiqui  la  seva  
necessitat.
 
SEGON. Amb registre d’entrada 2018-E-RC-2927 de 25 d’octubre de 2018  
el titular presenta pressupost per a la construcció de la tanca.
 
TERCER. La documentació presentada no aclareix el que es sol·licitava en  
el primer informe tècnic, objecte de la construcció de la tanca, per tal de  
saber si aquest es troba dins dels supòsits d’obres i usos que poden ser  
autoritzats en terrenys afectats per planejament derivat.
 
QUART. Per a més informació del titular, indicar que en terrenys afectats  
per una figura de planejament derivat, en aquest cas pel Pla Parcial nº 3,  
es poden autoritzar obres i usos provisionals establerts en l’article 53.3 del  
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i per a la seva autorització  
cal  presentar  la  documentació  que estableix  l’article  65  i  66  del  Decret  
64/2014,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  
urbanística, per iniciar el procediment per a la seva autorització establert en  
els articles 67 al 70 del mateix decret.

 



 

Per tot l’exposat es considera que la sol·licitud resta en suspens fins que el  
titular no presenti l’indicat en el punt TERCER I QUART.”

 
Sisè.-  Novament  es  notifica  aquest  requeriment  al  senyor  ....  amb 
l’advertiment que transcorreguts 10 dies hàbils comptadors des de la recepció 
d’aquest escrit sense que aportés la documentació requerida es declararia el 
desistiment de l’actuació sol·licitada mitjançant resolució.
 
El senyor .... va rebre aquest escrit el dia 16 de novembre de 2018.
 
Setè.- En data 19 de novembre de 2018 el senyor .... presenta un nou escrit  
en el qual insta a l’Ajuntament a adquirir la finca o a permutar-la per altres 
terrenys.
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE
 
L’article  Article  68  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  disposa  que  «Si  la 
sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i,  si  
s’escau,  els  que  assenyala  l’article  67  o  altres  d’exigits  per  la  legislació  
específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu  
dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si  
no ho fa,  es considera  que desisteix  de  la  seva petició,  amb la  resolució  
prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.»
 
L’article 21 de la mateixa llei  disposa que «L’Administració està obligada a  
dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina  
sigui la seva forma d’iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o  
desistiment de la sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte  
del procediment, la resolució consisteix en la declaració de la circumstància  
que  concorri  en  cada  cas,  amb  indicació  dels  fets  produïts  i  les  normes  
aplicables».
 
D’acord amb l’article Article 84.1 de la mateixa llei, “Posen fi al procediment la  
resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud,  
quan  aquesta  renúncia  no  estigui  prohibida  per  l’ordenament  jurídic,  i  la  
declaració de caducitat.”

Atès que el Sr. ... no ha aportat la documentació requerida segons informe 
tècnic,  havent transcorregut més de deu dies des de la seva sol.licitud es 
considera  que  el  promotor  ha  desistit  de  la  seva  sol.licitud  de  llicència 
municipal  d’obres  per  al  tancament  perimetral  del  terreny situat  al  C/  Pau 
Casals,  núm.  22A  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 
2683044CF2928S0001PJ.

Vist  l’informe  de  secretaria  de  13  de  desembre  de  2018,que  consta  a 
l’expedient  aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions 

 



 

delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015  de  15 de  juny,  acorda  per 
unanimitat dels seus membres presents:

 

Primer.- Considerar desistit el Sr. .... de la seva sol.licitud de llicència llicència 
municipal  d’obres  per  al  tancament  perimetral  del  terreny situat  al  C/  Pau 
Casals,  núm.  22A  de  les  Borges  Blanques,  amb  referència  cadastral 
2683044CF2928S0001PJ.

 

Segon.-  Declarar  conclús l’expedient  d’obres  núm.  195/18,  Gestiona 
3171/2018 i les actuacions practicades i arxivar-lo sense més tràmit.

 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat, amb l’oferiment de recursos que pugui 
interposar. 

 

5  .  Expedient  1847/2017.  Desestimació  provisional  de  sol.licitud  de 
devolució de fiança per la correcta gestió dels residus de la construcció

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DESESTIMACIÓ  PROVISIONAL DE  LA SO.LICITUD DE  DEVOLUCIÓ  DE 
FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
 
Antecedents
 
El senyor .... en data 11 d’abril de 2016 va sol·licitar la llicència d’obres per dur a 
terme l’ampliació explotació porcina situada al polígon 3, parcel·les 11 i 91 del 
terme municipal de les Borges Blanques, d’acord amb el projecte redactat per 
l’enginyer tècnic agrícola Jordi Barrera Coberó., visat núm. 2016/400265 de data 
22/3/2016 (Exp. d’obra núm. 064/18, 1847/2017). 
 
El projecte referit contenia l’estudi de gestió de residus que establia una fiança 
per import de 150,00€ que fou dipositada en data 27 d’octubre de 2017. 
 
La Junta de Govern Local,  en sessió de data 6 de novembre de 2017 va 
atorgar la llicència d’obres sol·licitada, fent esment, entre altres, de la següent 
consideració:
 

“.../..

 



 

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

 
En data 20 de novembre de 2018 amb registre d’entrada número 3196/18, el 
Ricard Estradé Palau sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir 
la bona gestió dels residus, i presenta un certificat emès en data 19 d’octubre 
de 2018 per l’enginyer tècnic agrícola Jordi Barrera Coberó relatiu a la gestió 
dels residus de la construcció ama el següent contingut:
 

“En Jordi Barrera Coberó, Enginyer Tècnic Agrícola, col·legiat núm. 2738  
del  Col·legi  d’Enginyers  Tècnics  Agrícoles  i  Forestals  de  Catalunya,  
certifica
 
que un cop realitzat el reconeixement tècnic de final d’obra de l’ampliació  
de l’explotació porcina del promotor– ....- al polígon 3 parcel·la 11 del TM  
de Les Borges Blanques:
 

-Les terres extretes per realitzar les cimentacions s’han escampat per el  
mateix terreny de la pròpia finca. 
 
-L’obra s’ha realitzat tota amb material prefabricat, de manera que no hi  
ha residus de paleteria ni de construcció. 

 
Així, pel que s’exposa als punts anteriors en la construcció de l’explotació  
ramadera s’han gestionat correctament les terres extretes en la pròpia finca  
i no s’han produit residus constructius i per tant no ha fet falta portar cap  
material a abocador autoritzat. 
 
En cas que s’hagi recaptat una fiança per aquest concepte es certifica que  
tal import pot ser reemborsat al promotor.”

 
L’arquitecte tècnic municipal Francesc Casals Piera, en data 10 de desembre 
de 2018 emet el següent informe:
 

“ INFORME TÈCNIC
 
Expedient d’obra núm.: 64/16
Expedient Gestiona núm.: 1847/2017Objecte: Cancel·lació i devolució 
de garantia
 

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

 



 

INFORME

PRIMER. Es va prestar garantia per quantia de 150,00 €, a fi d'assegurar que  
els residus que generarien l’obra serien dipositats a un gestor de resi dus  
autoritzat. 

SEGON. El certificat final d’obra que emet el tècnic certifica que, i cito  
literalment,  ‘Que s’ha  executat  l’obra  segons  es  disposa  al  projecte  
preceptiu de forma TOTAL...’. Per tant es considera que els tancaments  
exteriors s’han realitzat amb bloc de formigó i que l’execució d’aquests  
generen residus.
 
En  conclusió  a  l'exposat,  informo  desfavorablement  respecte  de  la  
cancel·lació i devolució de la garantia prestada atès que es considera  
que l’execució dels tancaments exteriors amb bloc de formigó generen  
residus  i  que  per  tant  s’hauria  de  disposar  del  certificat  del  gestor  
autoritzat de la deposició d’aquests..”

 
Consideracions jurídiques
 
I.- Règim jurídic aplicable
L’article  11  del  DECRET  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
regula la producció i  gestió dels  residus de la construcció i  demolició,  i  el  
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el seu 
apartat c) preveu com obligació de les persones productores de residus de la 
construcció i demolició, fiançar en el moment d'obtenir la llicència d'obres, si 
aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus per tal de garantir 
que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta 
per la persona productora seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.
 
L'import de la fiança, que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència 
d'obres, per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
 
Aquest precepte preveu que l'execució de la fiança dipositada procedirà en 
cas  d'incompliment  de  l'obligació  garantida,  en  els  termes  exposats 
anteriorment, d'acord amb allò disposat en la normativa aplicable.
 
II.- Òrgan competent 
L’òrgan competent per resoldre sobre la sol.licitud de devolució de la fiança 
per la correcta gestió dels residus de la construcció és el mateix òrgan que va 
acordar la concessió de la llicència d’obres, la Junta de Govern Local, que 
actua en exercici  de  les  atribucions conferides per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015 de 15 de juny.
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 

 



 

administracions  públiques,  i  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de juny per unanimitat dels membres 
presents ACORDA:
 
Primer.- Desestimar provisionalment la petició presentada pel senyor ..... per 
la devolució de la fiança dipositada per garantir la correcta gestió de residus 
generats  amb  motiu  de  la  llicència  d’obres  per  l’ampliació  de  l’explotació 
porcina situada al polígon 3, parcel·les 11 i 91 del terme municipal de les Borges 
Blanques, (exp. núm. 064/16) fins que presenti la justificació de la gestió dels 
residus  generats  per  l’execució  dels  tancaments  exteriors  amb  bloc  de 
formigó.
 
Segon.- Advertir a l’interessat que en cas que no es justifiqui la gestió dels 
residus generats, l’import de la fiança serà confiscat i no retornat per fer front  
a les possibles actuacions a dur a terme pels residus previstos i dels que no 
s’hagi justificat la seva gestió.
 
Tercer.- Atorgar al senyor ..... un termini de 10 dies hàbils comptadors des de 
la  recepció  de  la  notificació  d’aquest  acord  per  presentar  la  documentació 
requerida,  amb  l’advertiment  que  en  cas  que  no  es  presenti  s’elevarà  a 
definitiva aquesta resolució per acord exprés.
 
Quart.-  Notificar  aquest  acord  al  senyor  .......  en  temps  i  forma  amb 
l’advertiment que per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat no procedeix 
la interposició de cap recurs.

 

6  .  Expedient  3825/2018.  Declaracion  Responsable  .....  LOCUTORI  I 
MOSTRADOR PER A LA VENDA DE CARN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS 
 
....., en data 29 de novembre ha comunicat a quest Ajuntament mitjançant una 
declaració  responsable  que  inicia  l’activitat  de  locutori  i  venda  de  carn, 
mitjançant un mostrador al local del Raval del Carme, 10 baixos.
 
El Sr. Xavier Arqués, enginyer industrial municipal, en data 11 de desembre ha 
emès el següent informe, el qual transcrit literalment és el següent:
 
“  INFORME SERVEIS TÈCNICS
 
Exp.: 3825/2018
Titular: ...

 



 

Emplaçament: C/ Raval del Carme, 10
Tipus d’activitat: Locutori i venda d’aliments amb mostrador de carn.
Classificació de l’activitat: Innòcua
Tràmit administratiu: Declaració responsable (Llei 16/2015 de 21 de juliol)
Documentació tècnica: 
Declaració responsable d’obertura signada pel titular, de 29 de novembre de 2018.
 
DADES DE L’ACTIVITAT
 
Descripció: comerç al detall d’aliments amb mostrador de carn, i activitat de locutori.

Superfície: 101 m2.
 

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
 
L’activitat  descrita  està  directament  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: G-472  
Descripció: “Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac”

Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 101 m2 ≤ 120 m2

 
En base a aquesta reglamentació, l’expedient està sotmès al règim de declaració responsable com una  
activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  
respecte de les condicions ambientals i d’exercici de l’activitat.
 
El  titular  resta  obligat  a  disposar  d’un  certificat  redactat  per  tècnic  competent  que  indiqui  que  
l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.
 
S’informa al titular que, atès que es tracta d’una activitat nova, el certificat de final d’obra presentat no  
és vàlid. Cal que estigui actualitzat i faci referència al titular de l’activitat.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015,  
ACORDA:
 
PRIMER.-  Donar-se  per  assabentada  de  la  comunicació  prèvia  d’inici  de 
l’activitat del Sr. ...., per locutori i venda d’aliments amb mostrador de carn, al 
local situat al Raval del Carme, 10 baixos de les Borges Blanques.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 125,00 €,  
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma. 
 

 

7 . Expedient 3693/2018. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitat. Canvi de titularitat de l'Herboristeria a favor de ....

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
TRAMITACIÓ EXPEDIENT D’ACTIVITATS CLASSIFICADES PER CANVI DE 
TITULARITAT
 
La Sra.  .....,  ha  presentat  una comunicació  conjunta  de canvi  de  titularitat 
juntament amb la declaració responsable per a iniciar l’activitat d’Herboristeria 
al local del C. Carme, 14 baixos de les Borges Blanques.
 
El  Sr.  Xavier  Arqués  Grau,  enginyer  industrial  municipal,  en  data  11  de 
desembre ha emès el següent informe el qual transcrit literalment essent el 
següent:
“  INFORME DE SERVEIS TÈCNICS
Nou titular: ...
Expedient d’activitats: 3693/2018
Expedient d’activitats anterior: 6/06 
Codi Control: 
Activitat: Herboristeria
Emplaçament: c/ Carme, 14, Baixos
Documentació: 
Comunicació conjunta de canvi de titularitat de 19 de novembre
Declaració responsable de 4 de juliol de 2018
ANTECEDENTS
L’establiment és existent i disposa de permís municipal d’activitat per assabentat de la  
Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2006 (exp. 6/06):
Titular...
Classificació: INNÒCUA
Codi:
Documents aportats:
Certificat de final d’obra de 6 d’abril de 2006
Acta de comprovació FAVORABLE de 28 d’abril de 2006 
FETS
Es  presenta  comunicació  conjunta  de  canvi  de  titularitat  (registre  d’entrada  a  
l’Ajuntament de les Borges Blanques 19 de novembre de 2018) per a un canvi de nom  
a favor de ....
Segons consta a la documentació tècnica de l’expedient anterior, l’establiment te una  
Sútil = 52,45 m2, distribuïts:

Zona botiga                          29,53 m2.
Oficina                                   10,31 m2.
Magatzem                            10,17 m2.
Vestidors                               1,33 m2.
Lavabo                                  1,11 m2.

 



 

INFORME EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT i EXERCICI DE L’ACTIVITAT
En base als criteris expressats en els articles de 1 a 4 de la Llei 16/2015, atès que  
l’activitat no està inscrita directament en els seus annexes, però considerant les seves  
característiques i dimensions:
Activitat: Herboristeria (Comerç de productes dietètics).
Codi: G-477 “Comerç al detall de altres articles en establiments”.
Comentari: Establiments amb superfície construïda Scons = 52,45 m2 ≤ 120 m2.
Classificació: Annex-I
En  base  a  aquesta  reglamentació,  l’expedient  està  sotmès  al  règim de  declaració  
responsable  com  una  activitat  innòcua,  i  un  cop  examinada  la  documentació  
presentada,  s’emet  informe  FAVORABLE  respecte  de  les  condicions  ambientals  i  
d’exercici de l’activitat.
Caldrà notificar al nou titular l’obligació de complir amb les condicions imposades a  
l’anterior titular.
El titular resta obligat a disposar d’un certificat redactat per tècnic competent que  
indiqui que l’establiment compleix amb tots els requisits de la legislació vigent.”
 
Per tot  l’exposat,  la Junta de Govern Local  en exercici  de les delegacions 
efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  84/2015,  de  15  de  juny  de  2015, 
ACORDA:
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de canvi de 
titularitat  de l’activitat d’ Herboristeria, al local del carrer Carme, 14 baixos.
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per import de 50,00 €, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 16.
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats en temps i forma.
 

 

8  .  Expedient  1872/2018.  Club  Bàsquet  Borges  -  Garrigues  pendent 
subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 

 



 

Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB BÀSQUET BORGES - GARRIGUES 3.350,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

9 . Expedient 1503/2018. Assoc. Cultural de Gegants i Capgrossos de Les 
Borges Blanques pendent subvenció 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 



 

 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE LES BORGES BLANQUES 1.854,00 euros
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

10 . Expedient 3807/2018. Concessió de subvenció directa per a la lluita 
contra el càncer infantil

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER A LA LLUITA 
CONTRA EL CÀNCER INFANTIL
 
Per part de la Regidoria d’Acció Social s’ha formulat proposta de concessió de 
subvenció per import de 550,00 euros a l’Ordre Hospitalari St. Joan de Déu 
per a contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
 
Secretaria  i  intervenció han emès informe sobre la  legislació  aplicable i  el 
procediment a seguir i certificat d’existència de crèdit pressupostari suficient 
per a fer front a aquesta despesa, respectivament.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 
delegades  per  Decret  d'Alcaldia  núermo  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 
Primer.- Concedir a L’Ordre Hospitalari St. Joan de Déu una subvenció per 
import de 550,00 euros per a la lluita contra el càncer infantil.
 
Segon.-  Aprovar  l’autorització,  disposició,  reconeixement  i  ordenació  de 
pagament  de  la  despesa  per  un  import  de  550,00  euros,  amb  càrrec  a 
l’aplicació número 231 48000 del pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2018.
 
Tercer.-  Els  beneficiaris  resten  obligats  a  executar  l’actuació  objecte  de  la 
subvenció i  permetre les actuacions de comprovació i  control  financer que 

 



 

l’Ajuntament consideri pertinents.
 
Quart.- Notificar aquest acords als interessats en temps i forma, oferint-los els 
recursos pertinents, i donar-ne compte a la Intervenció i Tresoreria municipals 
als efectes oportuns.
 
Cinquè.-  Comunicar l’atorgament d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

 

11 . Expedient 3926/2018. Club Ciclista Ateneu Garriguenc subvenció 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ACORD PAGAMENT SUBVENCIÓ A ENTITAT DE LA POBLACIÓ 
 
L’entitat que es relaciona a la part resolutiva d’aquest acord, ha sol·licitat el  
pagament  de  la  subvenció  per  al  funcionament  de  l’entitat  i  realització 
d’activitats que els hi va estar concedida per acord de junta de govern local en 
el  marc  de  la  subvenció  directa  establerta  al  pressupost  municipal  per 
l’exercici 2018.
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (en  endavant 
LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
 
Donat que s’ha presentat per part de l’entitat els documents justificatius de les 
despeses així com la resta de documentació que preveu la Llei general de 
subvencions. 
 
La  Junta  de Govern  Local,  en  exercici  de  les  delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA:
 
Primer.-  Aprovar  el  pagament  de  la  subvenció  per  concessió  directa  a  la 
següent entitat:
 
CLUB CICLISTA ATENEU GARRIGUENC 1.440,00 euros
 

 



 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal per tal que es 
procedeixi al pagament dels referits imports

 

12 . Expedient 2414/2018. Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 297/2018 de 
10 de desembre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  DE  PRESENTACIÓ 
D’AL.LEGACIONS  A LA PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  PROVISIONAL DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA  DE  LA  FRACCIÓ  ORGÀNICA  DE  RESIDUS  MUNICIPALS 
(RESOLUCIÓ  TES/954/2018,  DE  4  DE  MAIG),  RESPECTE  DELS  ENS 
LOCALS
 
La Junta de Govern Local acorda la ratificació del Decret d'Alcaldia, amb el 
següent redactat:
 
"Fets:
Amb  data  22  de  novembre  de  2018,  ha  estat  emesa  la  proposta  de  la 
Directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya 
d’atorgament, amb caràcter provisional, de les subvencions sol·licitades per a 
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, als ens 
locals.
 
Aquesta resolució ha estat notificada a l’Ajuntament el dia 23 de novembre de 
2018.
 
L’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  que  s’havia  acollit  a  aquesta 
convocatòria  de  subvencions  per  a  un  projecte  de  foment  de  la  recollida 
selectiva  de  la  fracció  orgànica,  figura  en  la  relació  de  subvencions 
denegades,  amb  caràcter  provisional,  pels  motius  de  disponibilitat 
pressupostària.
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques considera que el projecte de foment de 
la recollida selectiva de fracció orgànica, pel qual ha sol.licitat la subvenció a 
l’Agència de Residus de Catalunya, és un projecte de gran importància per 
millorar el percentatge de recollida selectiva de la fracció orgànica a la ciutat 
de les Borges Blanques, ja que es tracta d’un projecte que es desplega, de 
manera  personalitzada  a  un  nombre  important  de  llars  de  les  Borges 
Blanques.
Amb el desplegament d’aquest projecte, s’han detectat les necessitats dels 
ciutadans a l’hora de separar els residus a les seves llars i s’ha donat resposta 
personalitzada a la major part  d’aquestes,  aconseguint  una notable millora 
dels resultats de la recollida selectiva de la fracció orgànica, des de la posada 

 



 

en marxa del projecte.
 
Per  aquest  motiu,  i   d’acord  amb  la  base  14.4  Resolució  TES/954/2018, 
aquesta alcaldia
 
RESOL:
 
Primer.- Presentar les següents al.legacions a la proposta d’atorgament, amb 
caràcter provisional de les subvencions sol·licitades per a projectes de foment 
de la recollida selectiva de la fracció orgànica, als ens locals.
 
Primera.-  Sol.licitar  que sigui  atorgada una major  puntuació al  projecte de 
“Millora de la recollida selectiva de la FORM” presentat per l’Ajuntament de les 
Borges  Blanques,  ja  que  acompleix  amb els  requisits  que  determinen  les 
bases de la convocatòria d’ajuts de la Resolució TES/954/2018, de 4 de maig.

Es  tracta  d’una  campanya  informativa  i  de  sensibilització  de  la  recollida 
selectiva de la FORM.

La  campanya  preveu  accions  d’informació  als  veïns,  de  manera 
personalitzada.

Les actuacions s’emmarquen dins un pla de treball programat i calanderitzat.

El material de sensibilització distribuït entre la població incorpora els beneficis 
ambientals d'efectuar la recollida selectiva de la fracció orgànica i la manera 
de  realitzar-la  i  també  el  distintiu  específic  de  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya.

El projecte inclou un diagnòstic de la situació actual de recollida selectiva de la 
FORM al municipi.

El projecte preveu la implicació, de manera directa dels 6.000 habitants de la 
ciutat, ja que la campanya preveu visites personalitzades a més de 3.000 llars 
del municipi.
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Agència de Residus de Catalunya dins 
el termini de presentació d’al.legacions.
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la 
propera sessió ordinària que celebri."
 

 

 



 

13 . Expedient 3909/2018. Aprovació premis per jubilació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PREMIS PER JUBILACIÓ DE DUES TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT
          
Vist que la senyora .... s’ha jubilat el dia 20 de novembre de 2018.
 
Vist que la senyora .... s’ha jubilat el dia 14 de desembre de 2018.
 
Vist que l’article 20.3 del conveni regulador del personal, estableix que com a 
premi per jubilació, es donarà una paga única de 500 euros. 
 
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.-  Reconèixer  el  premi  a la  jubilació  a  la  senyora  .....  consistent  en 
percebre una quantitat única de 500 euros. 
 
Segon.- Reconèixer el premi a la jubilació a la ...., consistent en percebre una 
quantitat única de 500 euros.
 
Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  les  interessades  i  donar-ne  compte  a  la 
Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina 
corresponent.

 

14 . Expedient 3924/2018. Assignació complement de productivitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ASSIGANCIÓ D’UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
 
La  Sra.  .....,  funcionària  administrativa  del  departament  d’urbanisme  de 
l’Ajuntament,  té  atribuïda  la  responsabilitat  de  tramitació  de  tota  la 
documentació relacionada amb la gestió i justificació del programa d’ajudes 
del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, que finalitza el dia 31 de 
desembre de l’any 2019.
 
Per  part  de  la  Regidoria  de  recursos  humans  es  considera  convenient 
l’assignació  d’un  complement  de  productivitat  per  import  de  215,62  euros 
bruts  mensuals  a  la  Sra.  ....,  per  tal  de  retribuir  l’increment  de  tasques  i 
responsabilitats mentre es mantingui en vigència el Programa Pla de Barris.
 
Per  tot  l’exposat,  la  Junta  de  Govern  Local,  en  exercici  de  les  funcions 

 



 

delegades  per  Decret  d'Alcaldia  número  84/2015,  de  15  de  juny,  per 
unanimitat dels membres presents, adopta el següents ACORDS:
 
Primer.-  Assignar  a  la  Sra.  ....,  funcionària  administrativa  del  departament 
d’urbanisme de l’Ajuntament, un complement de productivitat per import de 
215,62  euros  bruts  mensuals  per  tal  de  retribuir  l’increment  de  tasques  i 
responsabilitats derivats de la gestió del Programa Pla de Barris, fins a la seva 
finalització el dia 31 de desembre de 2019.
 
Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  què 
procedeixi  a  efectuar  els  ajustaments  necessaris  en  els  fulls  salarials 
corresponents amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019.

 

15 . Expedient 3922/2018. Actualització CPT diversos treballadors

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACTUALITZACIÓ DEL COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI DE 
DIVERSOS TREBALLADORS
 
Per Decret d’Alcaldia número 46/2016 de data 19 d’abril de 2016 es va resoldre assignar a 
6 funcionaris provinents de l’antiga MUNPAL el complement específic que es detalla a 
continuació amb efectes del  dia 1 de gener de 2017 per tal  de sufragar les despeses 
derivades d’assegurar-se a una mútua privada:
 

1.                225,00 € 
2.                225,00 € 
3.                237,00 € 
4.                196,00 € 
5.                196,00 € 
6.                196,00 € 

 
No obstant, de conformitat amb l’acord de Ple de data 27 de desembre de 2016 pel qual 
s’aprovava  el  Pressupost  General  de  la  Corporació  per  a  l’exercici  2017,  aquesta 
assignació no tindria caràcter de complement específic, sinó que adoptaria la forma de 
complement personal transitori,  restant iguals les quantitats assignades a cada un dels 
funcionaris d’acord amb el Decret número 46/2016.
 
En  data  14  de  desembre  de  2018 la  Sra.  ......  han  presentat  instància  al  registre  de 
l’Ajuntament sol·licitant l’actualització de l’import del CPT per equiparar-lo a les quotes de 
la mútua privada, que han anat augment amb el transcurs del temps.
 
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.-  Actualitzar  l’import  dels  complements  personals  transitoris  dels  següents 
treballadors d’acord amb el següent detall:

import inicial CPT       Import definitiu CPT
 196 € bruts/mes         214,25 € nets/mes
 225 € bruts/mes         273,75 € nets/mes
 225 € bruts/mes         283,86 € nets/mes

Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  què  procedeixi  a 
efectuar  els  ajustaments  necessaris  en els  fulls  salarials  corresponents amb efectes a 
partir del dia 1 de gener de 2019.

 

16 . Expedient 3163/2018. Aprovar l'adjudicació del contracte de Subministrament i 
instal.lació d'enllumenat públic al camí del Cementiri vell de les Borges Blanques

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTACTE  ADMINISTRATIU  DE 
«SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL.LACIÓ  D’ENLLUMENAT  PÚBLIC  AL  CAMÍ  DEL 
CEMENTIRI VELL DE LES BORGES BLANQUES»

 
En data 21 de novembre de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura i  
valoració de documentació del “SOBRE ÚNIC” de les proposicions presentades dins de 
termini, per participar en el procediment obert simplificat abreujat de licitació del contracte 
de “Subministrament i instal.lació del sistema d’enllumenat públic al camí del Cementiri  
vell de les Borges Blanques”, amb el següent resultat:
 
Relació d’empreses declarades admeses:

Núm. Empresa licitadora

Declaració 
responsable 
signada Proposta econòmica

1 Obres i Construccions Salvador Paris S.L.U. Hi consta 22.494,50 €
2 Muntatges Lleida, S.A. Hi consta 23.087,93 €
2 Instal.lacions Balcells, S.L. Hi consta 14.000,00 €
3 Mittom Sistemes 2 S.L. Hi consta 26.100,62 €
4 Citelum Iberica S.A. Hi consta 20.700,00 €

 
Relació d’empreses declarades excloses: Cap
 
Una vegada qualificades les ofertes econòmiques de les empreses declarades admeses, 
en va resultar que una d’elles, la presentades per l’empresa Instal.lacions Balcells, S.L.  es 
trobava  en  situació  de  poder  ser  considerada  com  anormalment  baixa  o 
desproporcionada,  en  els  termes  que  preveu  el  Plec  de  clàusules  administratives 

 



 

particulars reguladores del procediment de contractació d’aquesta contractació.
 
Per aquest motiu, la Mesa d’acord amb el que estableix l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 
8  de  novembre  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  la  clàusula  núm.  14  del  Plec  de  
Clàusules,  va  acordar  atorgar  un  termini  d’audiència  de  cinc  dies  hàbils  a  l’entitat 
Instal.lacions Balcells, S.L., perquè justifiqués per escrit, la valoració de la seva oferta i en 
precisés les condicions,  en particular,  pel  que fa  a l’estalvi  que permetés executar  la 
prestació.
 
 
Amb  data  29  de  novembre  de  2018  i  registre  d’entrada  2018-E-RE-57,  l’entitat 
Instal.lacions Balcells S.L. ha presentat la documentació requerida, la qual, amb data 11 
de desembre de 2018 ha estat informada per l’enginyer industrial Sr. Xavier Arqués Grau, 
en els següents termes:
 
«INFORME TÈCNIC
 
Ref:  Valoració  de  la  justificació  de  l’oferta  econòmica  presentada  per  l’empresa 
INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L.
 
Havent considerat la mesa de contractació de l’obra ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ  
DEL CEMENTIRI VELL de les Borges Blanques,  la possible incursió de l’empresa de  
referència en un cas de situació d’oferta anormalment baixa, s’ha sol·licitat a l’empresa  
una justificació referent a “la valoració de l’oferta i precisió de les condicions, en particular,  
pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions  
tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  que  disposi  per  
executar  la  prestació,  l’originalitat  de  les  prestacions  proposades,  el  respecte  de  les  
disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc  
en que s’hagi de realitzar la prestació”.
 
En relació a la documentació presentada per INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L., amb  
registre  d’entrada  2018-E-RE-57  de  29  de  novembre  de  2018,  justificant  la  proposta  
econòmica presentada per la contractació de l’obra ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAMÍ  
DEL  CEMENTIRI  VELL,  i  analitzant  punt  per  punt  cadascun  dels  criteris  objectius  
establerts  en  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  reguladores  del  procés  
selectiu d’acord amb el que disposa l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de  
Contractes del Sector Públic,  respecte la documentació justificativa presentada per un  
import de 14.000,00 € IVA exclòs, en resulta el següent:
 
    • Estalvi en el procediment d'execució del contracte:
L’empresa no justifica degudament la disposició de recursos humans i materials propis  
per l’execució de les partides més rellevants del contracte, limitant-se a una exposició  
vaga.
 
    • Solucions tècniques adoptades 
L’empresa proposa l’adopció de solucions tècniques diferents a les del projecte objecte  
de licitació, i que al nostre entendre, no tenen les mateixes prestacions que el material  

 



 

projectat a mode de referència:
 
    • Columna: el material proposat té unes dimensions menors que li confereixen menors  
robustesa. Concretament, el fuste inferior té un diàmetre de 127 mm i una alçada de 1070  
mm, en front del tipus projectat de 140 mm i 2000 mm. Atès que la instal·lació se situa en  
la perifèria del casc urbà, es considera de vital  importància una major robustesa dels  
equips  de  cara  a  possibles  actes  vandàlics.  Per  tant,  es  considera  que  la  columna  
proposada no compleix amb els requisits del model tipus projectat.
 
    •  Pantalla:  Proposar  un  equip  que  difereix  de  l’indicat  com a  tipus  en  el  projecte  
comporta la presentació de la documentació necessària que justifiqui el canvi proposat.  
En  aquest  cas,  el  licitador  no  aporta  càlcul  lumínic  que  permeti  justificar  els  criteris  
lumínics de la instal·lació. D’acord amb la informació que disposem, la pantalla i model  
proposats no assoleix els nivells lumínics requerits
 
    • Condicions excepcionalment favorables que disposi  per executar
L’empresa aporta pressupostos de subcontractistes per justificar els preus proposats.
 
    •  Obra civil: El pressupost del subcontractista no inclou amidaments ni preus unitaris,  
per tant no espot justificar una baixa en aquest capítol  del 38,59%.  No aplica costos  
directes de ma d’obra pròpia.
 
    •  Complements d’obra civil:  Aporta una valoració  pròpia indicat  el  que disposa del  
material en estoc en el magatzem, que en cap cas justifica una baixa en aquesta partida  
de 63,2%.
 
    •  Cablejat:  Aporta  pressupost  del  distribuïdor  amb amidaments  i  preus unitaris.  Es  
considera justificat.
 
    •  Ma  d’obra  i  petit  material:  considera  unes  quantitats  petites  per  al  muntatge  i  
instal·lació.
 
    • Despeses generals: considera un  valor del 0% sobre el PEM.
 
    • Benefici industrial: considera un  valor del 6% sobre el PEM.
CONCLUSIÓ:  Un  cop  descomptats  els  imports  de  l’adquisició  de  materials  i  obres  
subcontractades,  el  marge  per  cobrir  muntatge,  instal·lació,  petit  material,  despeses  
generals d’estructura i benefici industrial és de 1.945,92€.
 
    • Originalitat de les prestacions proposades
No presenta cap prestació diferent de la del projecte objecte de licitació.
 
Davant tot l'exposat, INFORMO:  
 
Que de la documentació presentada per l’empresa INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L.,  
s’extreu:
 

 



 

    •  Que els materials principals proposats (columna i pantalla) no compleixen amb els  
requisits mínims corresponents al model tipus projectat.
 
    • Els costos de l’actuació no queden degudament justificats.
 
    • No preveu costos en la supervisió de l’execució de l’obra civil subcontractada.
 
    •  El  marge  per  cobrir  muntatge,  instal·lació,  petit  material,  despeses  generals  
d’estructura i  benefici  industrial  de 1.945,92€ és considera molt  baix  per  garantir  una  
correcta execució del contracte de subministrament i instal.lació.
 
Per tot el que s’indica considero no justifica degudament cap dels criteris establerts per  
l’article 149 de la Llei 9/2017 i tampoc justifica de manera satisfactòria el reduït nivell de  
cost proposat per l’empresa. 
 
Per tant,  l’empresa INSTAL.LACIONS BALCELLS, S.L. NO acredita suficientment i  de  
forma satisfactòria la valoració i  condicions de l'oferta presentada que donin garanties  
suficients  per  a  una  correcta  i  òptima  execució  del  contracte  de  subministrament  i  
instal.lació projectat. 
 
En particular,  en   el   referent   a   l'estalvi   que   permeti   el   procediment   d'execució   
del  contracte,  les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  
favorables de que disposi per executar la prestació, per la qual cosa es considera que la  
seva oferta econòmica ha de ser exclosa de la relació valorada, com a conseqüència de  
la inclusió de valors anormals o desproporcionats i materials no adequats.”
 
En sessió de 12 de desembre de 2018, la Mesa de contractació ha procedit a rebutjar la  
proposta  presentada  per  l’entitat  Instal.lacions  Balcells,  S.L.,  per  no  acreditar 
suficientment la valoració i  condicions de la seva oferta econòmica, identificada  com a 
anormal  baixa  o  desproporcionada,  de  manera  que  la  relació  d’empreses  ha  quedat 
configurada de la següent manera:
 
Relació d’empreses declarades admeses:
Núm. Empresa licitadora Proposta econòmica

1 Obres i Construccions Salvador Paris S.L.U. 22.494,50 €
2 Muntatges Lleida, S.A. 23.087,93 €
3 Mittom Sistemes 2 S.L. 26.100,62 €
4 Citelum Iberica S.A. 20.700,00 €

 
Relació d’empreses declarades excloses: 
Núm. Empresa licitadora Proposta econòmica
1 Instal.lacions Balcells, S.L. 14.000,00 €

 
En  la  mateixa  sessió,  la  Mesa  de  Contractació  ha  procedit  a  puntuar  les  ofertes 
econòmiques de les empreses declarades admeses, segons la fórmula establerta en la 
clàusula dissetena del plec de clàusules:
 

 



 

Pi = Pmax x Bi x K
 
On:
Pi= Puntuació que atorga la fórmula
Pmax= Puntuació màxima establerta al plec de clàusules (50)
Bi= % de Baixa de l’oferta que es puntua.
K= Valor fixat en funció de la Baixa màxima esperada. En aquest cas es fixa un valor de 
5, equivalent a baixes dins el llindar del 0% al 20%.

Si la Baixa màxima presentada en troba dins aquest llindar del 0% al  20%, 
s’aplicarà la fórmula indicada.

Si la Baixa màxima es troba per sobre d’aquest llindar, el valor K no serà el  
predeterminat, sinó que K es recalcularà segons la fórmula següent:
 
                    1  __                                 
K=      Bmax (% Baixa màxima)

 
Atès que la baixa màxima de les ofertes presentades, declarades admeses, és del 
26,48%, s’ha procedit a recalcular el valor “K” segons la fórmula que recull aquesta base 
14a del Plec.
Fet aquest recàlcul, en resulta un valor “K” de 3,776.
 
Resultat obtingut en la valoració de les ofertes econòmiques:
 
Pressupost base de licitacio sense IVA 28.156,01    
Fórmula Pi =Pmax x Bi x K     
      

Empreses licitadores Oferta econòmica Pmax
% de baixa 
ofertat Bi K Pi

Obres i Construccions Salvador Paris S.L.
                22.494,50 
€ 50 20,11 3,776 37,96

Muntatges Lleida S.A.
                23.087,93 
€ 50 18,00 3,776 33,98

Mittom Sistemes S.L.
                26.100,62 
€ 50 7,30 3,776 13,78

Citelum Iberica S.A.
                20.700,00 
€ 50 26,48 3,776 50,00

      
      
 % de baixa màxima  26,48%  
      
 Pmax  50  

 Bi  

% de baixa de 
l'oferta que es 
puntua   

 K estimat  5  

 
No càlcul K 
(1/Bmax(%))  3,776  

 



 

 
 
Relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes valorades:
Núm. 
Ordre Empresa licitadroa

Oferta econòmica 
(sense IVA) Puntuació obtinguda

1 Citelum Iberica S.A.
                20.700,00 
€ 50,00

2 Obres i Construccions Salvador Paris S.L.
                22.494,50 
€ 37,96

3 Muntatges Lleida S.A.
                23.087,93 
€ 33,98

4 Mittom Sistemes S.L.
                26.100,62 
€ 13,78

 
D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor puntuació total  
és  CITELUM  IBÉRICA  S.A.  amb  CIF:  A59087361,  i  domicili  a  Barcelona,  Ronda 
Universitat,  16,  baixos,  que  proposa  executar  el  Subministrament  i  Instal.lació 
d’enllumenat  públic  al  Camí  del  Cementiri  vell  de  les  Borges Blanques”,  pel  preu de 
25.047,00 € (vint-i-cinc mil quaranta-set euros), amb el següent detall:  20.700,00 € de 
pressupost net i 4.347,00 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
 
La Mesa de Contractació  ha comprovat  que el  signant  de la  proposició  te  poder  per 
subscriure l’oferta econòmica en nom de l’empresa i que l’empresa no es troba inclosa en 
cap supòsit de prohibició per contractar.
 
L’empresa  proposada  ha  presentat  la  documentació  justificativa  segons  determina 
la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars
 
No s’exigeix prestació de garantia definitiva per aquest contracte.
 
Per  tot  això,  vista  la  proposta de l'alcaldia  de 19 de desembre de 2018,  la  Junta de 
Govern  Local,  en  exercici  de  les  atribucions  delegades  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015 de 15 de juny, acorda per unanimitat dels seus membres presents:
 
Primer.-  Declarar  exclosa  del  procediment  de  contractació  l’empresa  Instal.lacions 
Balcells S.L. per considerar anormalment baixa la seva oferta econòmica.
 
Segon.- Ordenar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes 
valorades i que no han estat excloses:
 
Núm. 
Ordre Empresa licitadroa

Oferta econòmica 
(sense IVA) Puntuació obtinguda

1 Citelum Iberica S.A.
                20.700,00 
€ 50,00

2 Obres i Construccions Salvador Paris S.L.
                22.494,50 
€ 37,96

 



 

3 Muntatges Lleida S.A.
                23.087,93 
€ 33,98

4 Mittom Sistemes S.L.
                26.100,62 
€ 13,78

 
Tercer. Adjudicar el contracte administratiu de «Subministrament i Instal.lació d’enllumenat 
públic al Camí del Cementiri vell de les Borges Blanques» a l’empresa CITELUM IBÉRICA 
S.A. amb CIF: A59087361, i domicili a Barcelona, Ronda Universitat, 16, baixos, pel preu 
de 25.047,00 € (vint-i-cinc mil quaranta-set euros), amb el següent detall: 20.700,00 € de 
pressupost net i 4.347,00 € 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:  20.700,00 € més 4.347,00 € (IVA) = 25.047,00€.
 
Quart.-  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.
 
Cinquè.- Facultar el Sr. alcalde perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi 
a la signatura del corresponent contracte administratiu.
 
Sisè.-  Aprovar  la  despesa  amb  càrrec  a  la  partida 1531  61901    del  pressupost  de 
despeses de l’anualitat 2018.
 
Setè.-  Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  participat  en  el  procés  de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
 
Vuitè.- 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 

 

17 . Expedient 3957/2018. Aprovació del Calendari Fiscal 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2019 DELS PADRONS 
DE  LA “TAXA PER  LES  ENTRADES  DE  VEHICLES  A TRAVÉS  DE  LES 
VORERES  I  LES  RESERVES  DE  VIA  PUBLICA  PER  A  APARCAMENT, 
CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA” I DE 
LA “TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES”

 



 

 
1. Atès que al llarg de l’exercici 2019 cal procedir a efectuar la cobrança de 

les  taxes  municipals  i  amb la  finalitat  de  donar  a  conèixer  a  tots  els 
contribuents  els  períodes  de recaptació  en  voluntària  corresponents  a 
l'any 2019 (que no pot ser inferior a 2 mesos), la Junta de Govern Local, 
en  exercici  de  les  delegacions  efectuades  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 
84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

 
Aprovar el calendari de cobrança dels següents tributs que s’efectua a través 
dels corresponents padrons fiscals:
 
Taxa d’entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via publica per a 
aparcament, carrega i descarrega de 
mercaderies de qualsevol mena

De 01 de febrer a 02 d’abril de 2019

Taxa de recollida d’escombraries, primer 
període

De 01 de febrer a 02 d’abril de 2019

Taxa de recollida d’escombraries, segon 
període

De 01 de juliol a 04 de setembre de 2019

 

18 . Expedient 3953/2018. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants 
novembre 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  PADRÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  LA  LLAR 
D’INFANTS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE 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 novembre 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 :                           NOVEMBRE 2018
PERÍODE COBRANÇA :   21-12-2018 a 21-01-2019             
IMPORT :                            5.369,40 €

 

 



 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

19.- 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 19 de desembre 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

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-01-02T08:43:31+0100
	Les Borges Blanques
	CPISR-1 C Anna Gallart Oró
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-01-04T09:16:23+0100
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




